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IABHO ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ° БЕОГР IАД
~ГРАНАК "Дринско - Лимске'хидроелектране" Бајина Башта
лица: Трг Душана ЈерковиТiа број 1
1250 Бајина Башта i
рој: 6.05.4 - Е.02.01. - 50563 / 2019
ајина Башта: ~Z.02.2019. године
а основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије",

б ој 124/12, 14/15 и 68/2015), члана 47. Статута Јавног предузеТiа „Електопривреда Србије"
( П ЕПС број 12.01.192621/30-16 од 25.05.2016. године - пречишFiен текст) и члана 37.
П авилника о уреfјивању поступка јавне набавке у Јавном предузеflу „Електропривреда
С бије" (ЈП ЕПС број 12.01. 3020/3-15 од 01.10.2015. године) tі~ Правилника о изменама
п авилника о уреТјивању , поступка јавне набавке у Јавном предузеfiу

ектропривреда Србије" (ЈП', ЕПС број 12.01. 198183/1-1 од 19.04.2017. године) и
на основу Извештаја о стручној Оцени понуда (број 6.05.4 - Е.02.01. - 50563 / 7- 2019 од
11 02.2019. године), финансијски директор Зорица ЈовановиFi, по Пуномоfiју директора ЈП
Е С број 12.01.47951/1-15 од 24.09.2015. године и Допуне Пуномоfiја број 12.01.47951/2-15
од 07.10.2015. године, у име и за iрачун ЈП ЕПС, доноси i

ЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА у поступку пружања ус уга за набавку на коју , ;
се не примењују одредбе ЗЈН (по члану 39.2. ЗЈН)

.ЈАвнА нАБАвкА број ЈНГ/2100/0369/2018 ;
„И~Спуњење захтева стандарда OHSAS 18001 - Безбедност и здравље на раду '

наlнивоу Огранка ДЛХЕ"
Угоор оЈавноЈ набав и 6 оЈ ЈНГ/2~100/0369/2018 Исп њење заI тева станда да OHSAS '
180 1- Безбедност и здравље на раду на нивоу Огранка ДЛХ ", додељује се понуfјачу
„Др штво за услуге у области ~заштите „ТЕХПРО" д.о.о. Београд, ул. Лоле Рибара :
120, 11125 Београд, чија је понуда евидентирана код ПонуFјача под бројем 479 од
01.d2.2019. године, једина, благовремена, одговарајуfiа и пјихватљива, са укупном
пон~iђеном ценом од 192.00О,ООIдинара без ПДВ-а.

Ова Одлука се објављује на Порталу ЈН РС у року од три дана од дана доношења.
i

О'i БРА3ЛОЖЕ1-6Е
1. редмет јавне набавке су УСЛУГЕ - ,,Испуњење захтева ст ндарда OHSAS 18001 -

Безбедност и здравље на раду на нивоу Огранка ДЛХЕ".
2. Пbоцењена вредност јавне наба~вке износи: 400.000,00 дина а без ПДВ-а

3. О~новни подаци о Понуfјачу : ~{

ИНТЕРНО
9

Ре ни број . Назив . , \, Адреса

~"
МД ПРОЈЕКТ ИНСТИТУТ" д.о.о.

~~ Ниш

I 18000

ул• Тр Краља Александра
У 'единитеља 215

Ниш

6.05.4-E.02.01.-50563/8-2019
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; . Институт „АЛФАПРЕВИНГ" д.о.о.
Београд

ул. Интернационалних бригада
22/21

11000 Београд

3.
Друштво за услуге у области

заштите „ТЕХПРО" д.о.о.
Београд

ул. Лоле Рибара 120
11250 Београд

4. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуfјена цена тих понуда :

Редни број
(из тачке „основни

подаци о понуFјачима")
РазлозИ за оДбијање понуде Пону~ена цена

из понуде

2'
Институт

„АЛФАПРЕВИНГ"
д.о.о.

ул. Интернационалних
бригада 22/21
11000 Београд 

Понцда 1е неприхватљива из следеflег разлога:

448.000,00Институт „АЛФАПРЕВИНГ" д.о.о. Београд је за
предметну набавку понудио цену која прелази
процењену вредност набавке која износи
400.000,00 динара и тако своју понуду учинили
нЕПРИХВАТlbИВОМ

динара без
ПАВ-а.

5. Понуде ПонуfЈача, које нису одбијене, а евидентиране су у тачки „основни подаци о
понуfјачима" под редним бројем 1. и 3. су благовремене, Наручилац их није одбио због
битних недостатака, одговарајуflе су, не ограничавају, нити условљавају права
Наручиоца или обавезе Понуfјача и не прелазе иэнос процењене вредности јавне
набавке, па су као такве оцењене прихватљивим.

6. Критеријум за доделу уговора одреТјен у Позиву за подношење понуда и Конкурсној
документацији_ гласи: „најнижа понуТlена цена", и заснива се на понуђеној цени као
једином критеријуму. , .

7. Комисија након прегледа и стручне оцене понуда, прихватљиве понуде рангира
применом критеријума „најнижа понупена цена" на следеfiи начин :

Ред.бр. Понуfјач ПонуfЈена цена Ранг,,-

1.
„мд пРоЈект инститvт" д.о.о.

ул. Трг Краља Александра Ујединитеља 215
18000 Ниш

288•000,00 2.
динара без ПДВ-а

3.
Друштво за услуге у области заштите

„тЕХПРО" д.о.о. ,
ул. Лоле Рибара 120 .

11250 Београд '

192.000,00
~'динара без ПДВ-а

8. На основу наведеног Комисија предлаже Наручиоцу, да у складу са чланом 107. став 3.
3ЈН донесе одлуку о додели уговора понуfјачу Друштво за услуге у области
заштите „ТЕХПРО" д.о.о. Београд, ул. Лоле Рибара 120, 11125 Београд чија је
понуда оцењена као благовремена, одговарајуТiа и прихватљива са укупно понуfјеном
ценом од 192.000,00 динара без ПДВ-а, за набавку услуга „Испуњење захтева
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стандарда OHSAS 1800'I - Безбедност и здравље іа раду на нивоу Огранка
ДЛХЕ".

а основу свега наведеног одл'учено је као у диспозитиву.

I
равна поука: 1 I,
складу са чланом 149. став б. \3акона о јавним набавкама З~хтев за заштиту права може

с- поднети у року од десет дана од дана објављивања ове Одлуке на Порталу Јавних
н : бавки. 1 ~
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Финанiсијски директор
Ог•анка "Дринско — Лимске ХЕ"

..G'J1CK7OpRp\

-
fi, дипл.економиста

; Доста, ити: : • •
Финан ијском диреiстору Огранка - Зорици Јовановиh; •

Qрган зационој целини ; за набавке и комерцијалне. послове Огранка;
комис ји и '. -- . . _
Архив ., ' - ' . .


