
ЈІОСод 1/Оf;

Наручилац.
Јавно предузе~гЕ; „Егiектропривреда Србије"
Београд

Адреса Улица царице М;илtг'це бр. 2
Место 11000 Београд ,đ
Број . .

J2U 1, g;Ј С 1~
датум 04 -08- 201 '

Ha основу члана 108. Закона о јавгiим! набавкама („Службени гласник Републике Србије",
број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 47. татута Јавног предузећа „Електопривреда Србије"
(ЈП EПC број 12.01.192621/30-16 о 25.05.2016. год. - пречишfiен текст) и члана 37.
Правилника о уреЕјивању поступка јаi,,~не набавке у Јавном предузеЕгу „Електропривреда
Србије" (ЈП EПC број 12.01.3020/3-15 од 01.10.2015. године) и на основу Извештаја о
стручној оцени понуда комисијЕ. сормиране Решењем бр. 12.01.-565489/3-16 'од
30.12.2016. године, в.д. директора ЈП'ЕПС доноси:

ОДЛУКУ 0 ЗАКЈГbУ1ЕЕ6У OKBИPHOГ СПОРАЗУМА
Централизі~вана јавна набавка бр. 210-16

- ИКТ услуге (пројекти, надс~ градња софтвера, техничка подршка ...)
-,Ycѓiyra снимања ЕЕО

~

Оквирни споразум за јавну наб'авк услуга: - ИКТ услуге (пројекти, надоградња
софтвера, техничка подршка ...) -;1 Услуга снимања ЕЕО, закључује се са групом
понуђача:

1. Геодетски биро „ГАУС" доо, из4;Београда, ул. Прва Нова бр.16; 11216 Пиносава,
Београд - Вождовац (Носилац групе пoнyђaчa)

2. "ЛИВОНА" доо, из Београда, ул.; Бежанијских илегалаца бр.8, Нови Београд (члан
групе понуђача)

на износ до 5.000.000,00 динара ,бе~`' ПДB-а на основу понуде бр.Е10.01-95618/9-17 од
24.07.2017. год у износу од 4.618.60000 динapa бeз ПДB-a.

Ова одлука се објављује на ПортаЈ iy Управе за јавне набавке и интернет страници
Наручиоца у року од три дана од дані доношења.

(;)Б';РАЗЛОЖЕI-6Е

Назив јавне набавке:. , . ..
;1 ИКТ услуге (пројекти, надоградња софтвера,
і'ехничка подршка ...) - ycnyra сни,мања ЕЕО,

Врста поступка јавне набавке: . (!;)творени поступак
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1) Врста предмета јавне на(гавке: Услуга

2) Подаци о јавној набав'ци:

Процењена вредност јавне
набавке (без ПДB-а):

5.000.000,00 PCД

Вредност оквирног споразума
(без ПДB-а):

5.000.000,00 РСД

Вредност оквирног споразума
(ca ПДB-ом):

6.000.000,00 PCД

Позиција у финансијском
плану:

План инвестиција за 2016 - Инвестиције ИKT

3) Основни подаци о поэмуfј~эiчима:

'Бла овремене понуде

Рб
Број понуде,

датум и
време

подношења

- .
 : !'
Назив и ггдрЕэ.са понуг7ача

- ;
ПИБ

Збир понуг7ених
јединичних цена

(без ПДB-а)
,

1.

Е10.01
95618/9-17

од 24.07.2017.
год.

(11:10 час)

Заједничка понуда групе
понуђача:
1. Геодетски би~ о „ГАУС" доо, из
Београда, ул. Пј:~вa Нова бр. 16
11216 ПИНоСаЕlа, Београд -
Вождовац (Носилац групе
понуђача)
2. ЛИBOHA :~да, из Београда,
ул. Бежанијских илегалаца бр.8,
Нови Београд (члан групе
no нуђ ач a)

1. 108003834

2. 100427939 4.618.800,00
динара

Небла г-овремене понуде-НЕМА ,.
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4) ПОнуде кОје су Одбиј;вне разлОзи за њихОв0 Одбијање и пОнуђена
цена тих понуда: Није биг'~'о одбијених понуда

~
5) Ранг листа пОнуfјач;а Fa ОснОву примене критеријума - најнижа

1i
понуТјена цена

б
, ~

р '
~ 

Нази`в и адре a п~ нуђача
:

ПонуТјена цена (без ПДB-а),

1.

Заједничка понуда групе понуТјча:i

1. Геодетски биро „ГАУС" дЮо, ;'из Београда, ул. Прва
Нова бр. 16 11216 Пинос:авг, Београд - Вождовац
(Носилац групе понуђача) ,

2. "ЛИВОНА" доо, из Бедгрща, ул. Бежанијских
илегалаца бр.8, Нови Боград (члан групе
понуђача) 'У

4.61 8.800,00 динара

6) ПредлОг кОмисије за лОнОшење Одлуке 0 закључењу ОквирнОг
9 1

спОразума 0 јавнОј нaбaци:

Након стручне оцене понуда И;омісија за јавну набавку бр. 210-16, набавка услуга:
- ИKT услуге (пројекти, надОгра,qњјi софтвера, техничка подршка ...) — Услуга снимања
ЕЕО, предлаже Наручиоцу да у сг ладу са чл.107.став 3. Закона о јавним набавкама
донесе Одлуку о закључењу окЕіирог споразума са групом понуТјача:

1. Геодетски биро „ГАУС" доо, йз Београда, ул. Прва Нова бр. 16 11216 Пиносава,
Београд - Вождовац (Носилацгрупе понуђача)

2."ЛИВОНА" доо, из Београда, ул. Бежанијских илегалаца бр.8, Нови Београд (члан
групе понуг7ача)

чија понуда је оцењена као сндгаварајућа и прихватљива, са понуг7еном ценом од
4.618.800,00 PCД без ПДB-а.
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Оквирни споразум се закључује на период до реализације вредности оквирног
споразума у износу од 5.ООО.ОС0,0;) PCД без ПДB-а, a најкасније на период до 2 (две)
године од дана закључења оквирног споразума.

Ha основу свега наведеног одлучено је као у диспозитиву.

Правна поука:
У складу са чланом 149. став 6. Закона о јавним набавкама Захтев за заштиту права
може се поднети у року од десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних
набавки.

JП EПC

д ̀рчигl

ДОСтдвИТИ: 
- в.д. директора JП EПC
- 2.5.0.0. Руководиоцу организацио~ е целине за набавке и комерцијалне послове
- 2.5.6.3. Комисији за ЈН — Зоран Јєінковиfi
- Архиви
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