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ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД
ОГРАНАК "Дринско - Лимске хидроелектране" Бајина Башта
Улица: Трг Душана Јерковиfiа број 1 
31250 Бајина Башта

i
Број: 6.05.6-Е.02.01.-176511/ -2020
Бајина Башта:  О 5 05. 202  године

(датум)

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије",
број i 124/1 и 14/15), члана 30. Статута Јавног предузеfiа „Електропривреда Србије",
Београд (ЈП ЕПС број 12.01.301 629/1 9-1 9 од 05.06.2019. године) и члана 45. Правилника
о ближем уреFјивању поступка ,јавне набавке у Јавном предузеfiу „Електропривреда
Србије" (ЈП ЕПС број 12.01.-359310/1-18 од 20.07.2018. године), Руководилац за
инвестиције, модернизацију и ревитализацију производних агрегата у Огранку ДЛХЕ
Бајина Башта Жељко РисимовиТi, по ПуномоFiју директора ЈП ЕПС број 12.01.178416/1-
20 од 30.03.2020. године, у име и за рачун ЈП ЕПС, доноси

ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА број ЈН/2100/0067/2019

„Набавка гасовитог хлора (С12), Na - hipohlorita (NaC10), реагенс кесица"

1. ОБУСТАВlbA СЕ отворени поступак за Јавну набавку број ЈН72100/0067/2019,
„Набавка гасовитог хлора (С12), Na - hipohlorita (NaC10), реагенс кесица" (назив
и шифра из ОРН: Хлор, 24311900) по основу неиспуњења услова за доделу уговора,
јер је до истека рока за подношење понуда, тј. до дана 27.04.2019. године до 08:00
часова, у предметном поступку поднета једна неприхватљива понуда.

2. Процењена вредност предметне јавне набавке износи: 450.000,00 динара без ПДВ-а.

3. Ова Одлука се објављује на Порталу Управе за јавне набавке у року од три дана од
дана доношења.

4. Наручилац нема обавезу надокнаде трошкова за припрему понуде.

5. qбавештење о обустави поступка које садржи податке из прилога 3К из ЗЈН,
објављује се на Порталу Управе за јавне набавке, у року од пет дана од дана
коначности Одлуке.

ОБРАЗЛОЖЕFbЕ:

Основни подаци о Понуђачу:

Редни број Назив Адреса

11 PATENTING" DOO Beograd yn. Новосадски аутопут број 53
11185 Земун Поље
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Понуда која је одбијена, разлог за њено одбијање и понуfјена цена те понуде:

Редни-број Разлози за одбијање понуде
ПонуТјена
цена из
понуде

Понуда је неприхватљива из ; следеnих
разлога: .
• Понуfјена вредност за предметна добра, у
понуди наведеног Понуfјача износи 491.000,00
динара без ПДВ-а, која прелази износ
процењене вредности предметне јавне набавке,

1•
PATENTING" DOO

који износи 450.000,00 динара без ПДВ-а. 491.000,00
динара без

Beograd • ПонуТјач уз Меницу за озбиљност понуде, ПДВ-а,
није~доставио фотокопију ОП обрасца, као што
је захтевано Конкурсном документацијом под
тачком 6. УПУТСТВО ПОНУЋАЧИМА КАКО ДА
САЧИНЕ ПОНУДУ, подтачка 6.16. Средства
финансијског обезбеFјења, и у складу са
достављеним, потписаним, Меничним
овлашfiењем.

Комисија, после стручне оцене приспеле понуде, констатује да је приспела 1 (једна)
понуда која је оцењена као неприхватљива и, у складу са чланом 107. Закона о
јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/2012 и 68/2015), предлаже
Наручиоцу да одбије неприхватљиву понуду и, на основу члана 109. Закона о
јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/2012 и 68/2015), донесе Одлуку о
обустави Отвореног поступка за предметну Јавну набавку ЈН/2100/0067/2019
„Набавка гасовитог хлора (С12), Na - hipohlorita (NaC10), реагенс кесица".

Предметни поступак јавне набавке се обуставља по основу напред наведеног
неиспуњења услова за доделу уговора.

Предметни поступак јавне набавке се обуставља из разлога који нису на страни
Наручиоца, па исти нема обавезу да Понуfјачу надокнади трошкове припреме понуде а
исти се и не односе на израду узорка или модела нити на трошкове прибављања
средстава обезбеђења.

На основу наведеног одлучено је као у диспозитиву.

ПРАВНА ПОУКА:
У складу са чланом 149. став 6. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
републике Србије", број 124/12 и 14/15) захтев за заштиту права се може поднети у року
од десет дана од дана објаве ове Одлуке на Порталу Управе јавних набавки.

Руководилац за инвестиције,
модерниэацију и ревитализацију
п .ивоцних агрегата у Огранку
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Доставити:

Служби производње - Покретачу и
Служби зв Јавнв набавке.
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