
"7. И'("•v]

~

ЕПС

Одлука о додели Уговора

,

Ознака
флрппулара
 QF-G-023у.а~7Ер`

.Б рана .. рој ст 1/2

JABHO ПРЕДУЗЕЋЕ ,,ЕЛЕКГРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БEOГPAД
OГPAHAK "Дринско — Лимске хидроелектране" Бајина Башта
Улица: 7рг Душана Јерковиfiа број 1

' 31250 Бајина Башта
Број: 6.05.4 — Е.02.01. — 395916 / - 2017
Бајина Башта: 1 3, 122fl817. године

Ha основу члана 108. Закона 0 јавним нaбaвкaмa („ Службени гласник Републике Србије",
број 124/12, 14/15 и 68/2015), члана 47. Статута Јавног предузеfiа „Електопривреда
Србије" (ЈП EПC број 12.01.192621/30-16 од 25.05.2016. године - пречишflен текст) и
члана 37. Правилника 0 уреЕјивању поступка јавне набавке у Јавном предузеТгу
„Електропривреда Србије" (ЈП; EПC број 12.01. 3020/3-15 од 01.10.2015. године) и
Правилника о изменама правилника о уреТјивању посryпка јавне набавке у Јавном,
 предузеfiу „Електропривреда Србије" (ЈП EПC број 12.01. 1981.83/1-17 од
19.04.2017. године) и нa основу Извештаја 0 стручној оцени понуда (број 6.05.4 —
Е.02.01. - 395916/1б - 2017 од 11.12.2017. године), финансијски директор Зорица
Јовановиfi, no Пунgмоfiју директора ЈП EПC број 12.01.47951/1-15 од 24.09.2015. године и
Допуне ПуномоЕгја број 12.01.47951/2-15 oд 07.10.2015.године , у име и зa рачун ЈП ЕПС,
доноси

ОДЛУКУ O ДOДEЛИ УГОВОРА
У поступку пружања услуга за набавку нa коју се не примењују одредбе ЗJH

(no члану 7.1.1. ЗЈН)

ЈАвнА нАБАвкА број J H Г/2100/0002/2017
„ Услуге изношења смећа и водоснабдевања y XE ББ (CO Б. Башта)"
Уговор 0 jaBHoj набавци број ЈНГ/2100/0002/2017 „Услуге изношења смепа и
водоснабдевања 'y XE ББ (CO Б. Башта)", додељује се JKП „12. CEПTEMБAP"Бајина
Башта , чија је Понуда евидентирана кoд Понуfјача под бројем 1670 од 07.12.2017.

, године, једина, благовремена, одговарајупа и прихватљива, ca укупном понуТјеном ценом
oд 3.999.495,00 динapa без ПДB-a.

Ова Одлука се објављује на Порталу JH PC у року oд три дана oд дана дoнoшeњa.

О БРАЗЛОЖЕЕ6Е

1._ Предмет ., .јавне набавке су УСЛУГЕ - „Услуге изношења смећа
водоснабдевања у XE ББ (CO Б. Башта)".

2. Процењена вредност јавне набавке износи: 4.000.000,00 динара без ПДB-а. '

3. Основни подаци 0 Понуfјачу:

и

Редни.
број ", `. . Назив Адреса:

1•
JKП„12.СЕПТЕМБАР"

Бајина Башта Светосавска број 6
31250 Бајина Башта

6.05.4-E.02.01.-395916/17-2017
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Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуfјена цена тих понуда: Нема
одбијених понуда — поднета понуда је одговарајуТга и, прихватљива.

4. Понуда Понуfјача, која није одбијена a евидентирана је у тачки „основни подаци 0
понуђачима" под редним бројем 1. је благовремена, Наручилац је није одбио због
битних недостатака, одговарајуfiа је, не ограничава, нити условљава права Наручиоца
или обавезе Понуfјача и не прелази иэнос процењене вредности јавне набавке, па је
као таква оцењена прихватљивом.

5. Предмет Набавке су Услуге изношења смеflа и водоснабдевања y XE ББ (CO Бајина
Башта), no захтевима Наручиоца, a y складу са Потврдом Општине Бајина Башта 01
Број: спужб./015 од 06.03.2015. године, кojoм се потврТјује да је Одлуком 0 оснивању
JKП "12. Септембар" Бајина Башта и Одлуком 0 општем уреfјењу, чистоfiи и
комуналној хигијени на територији Општине Бајина Башта, искључиво поверено
обављање комуналних делатности изношење смепа и отпадног материјала из
објеката, као и набавка и размештање посуда — контејнера за депоновање смеfiа.

6. Обзиром да је прибављена само једна прихватљива понуда, те да, у складу са
чланом 107. став 2. ЗЈН, нема услова за рангирање понуда применом критеријума за
доделу уговора одређеног у Позиву за подношење понуда, Комисија је предложила
Наручиоцу, да у складу са чланом 107. став 3. ЗJH донесе одлуку 0 додели уговора
Понуђачу JKП„12.СЕПТЕМБАР", чија је понуда оцењена као благовремена,
одговарајуfiа и прихватљива, са укупном понуђеном ценом од 3.999.495,00 динара
без ПДВ-а, за набавку „Услуге изношења смеТга и водоснабдевања у XE ББ (СО
Б. Башта)".

Ha основу свега наведеног одлучено је као у диспозитиву.
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Доставити: -
Финансијском директору Огранка - Зорици Јовановиfi; ,
Органиэационој целини за набавке и кoмepциjaлнe послове Огранка и
Комисији. .


