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ЈАВНО ПРЕДУЗЕТiЕ „ЕЛЕIГГРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА .СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД - ОГРАНАК ТЕНТ
Улица: Богољуба Урошевиfiа - Црног број 44
Место: Обреновац
Број: 5366-~ 03.03.-401591 /9-2019 

%Свилајнац, г .0~.2019.
(место и датум) '

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије", број
124/12, 14/15 ̀ и 68/15), Члан 30. Статута Јавног предузеFiа „Електропривреда Србије"(ЈП ЕПС
број 12.01-301629/19-19 од 05.06.2019. године) и члана 45. Правилника о ближем уреFјивању
поступка јавне набавке у Јавном предузеТiу „Електропривреда Србије" (ЈП ЕПС број 12.01-
359310/1-18 од 20.07.2018: године), на основу Извештаја о стручној оцени понуда (број 5366-
Е.О3.О3.-401591/8-2019 од 06.09.2019. године), финансијски директор огранка ТЕНТ, по
Пуномоfiју директора ЈП ЕПС број 12.01-296992/1-17 од 15.06.2017. године, у име и за рачун ЈП
ЕПС, доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК t

ЈАВНА НАБАВКА бр. 1550/2019 (ЈН/3000/0182/2019)

Уговор о јавној набавци добара: Гумени производи, каишеви и семеринзи - ТЕМ, додељује се
понуFјачу „Мат промет" д.о.о. Горњи Матејевац, чија је Понуда, евидентирана код Понуfјача под
бројем 090401-19 од 04.09.2019. године; благовремена, одговарајуfiа, прихватљива и
прворангирана са понуFјеном ценом од 415.160,00 динара без ПДВ-а.

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

ОБРАЗЛОЖЕh6Е

1. Предмет јавне набавке је набавка добара: Гумени производи, каишеви и семеринзи - ТЕМ.

2. Процењена вредност јавне набавке износи: 500.000,00 динара без ПДВ-а.

3. Основни подаци о понуfјачима:

Ред. бр. Назив Адреса

1. Certex" д.о.о. Табановиfl"
Иве Лоле Рибара 101
15211 Табановиfl

2 „Мат промет" д.о.о.
Горњи Матејевац

Хајдук Вељкова 37
18204 Горњи Матејевац

4. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:
— Није било разлога за одбијање понуда.
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5. Понуде понуТјача, које нису одбијене, а. евидентиране су у тачки „основни подаци о
понуђачима" под редним бројевима: 1. „Certex" д.о.о. Табановиfi и 2. „Мат промет" д.о.о.
Горњи Матејевац су благовремене, Наручилац их није одбио због битних недостатака,
одговарајуће су, не ограничавају, нити условљавају nрава наручиоца или обавезе,понуi7ача
и не прелаэе износ процењене вредности јавне набавке, па су као такве оцењене
прихватљивим;

6. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

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

Ред.бр Пон ачyFj . Цена Ранг

1. „Certex" д.о.о. Табановић 436.386,50 динара без
ПДВ-а.

2

2. _ „Мат промет" д.о.о. Горњи Матејевац 415.160,00 динар~
без ПДВ-а

1

8. На основу наведеног Комисија је предложила Наручиоцу да донесе одлуку о додели уговора
понуђачу „Мат промет" д.о.о. Горњи Матејевац, чија је понуда благовремена, одговарајуfiа,
прихватљива и прворангирана, са понуi7еном ценом 415.160,00 динара без ПДВ-а.

На основу свега наведеног одлучено је као у диспозитиву.

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

уЈинови дипл. екон.

Доставити: финансијском директору Огранка, орга ,!rионој целини за набавке
комерцијалне послове Огранка, Комисији за ЈН и Архиви


