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ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ'ЈП БЕОГРАД - ОГРАНАК ТЕНТ
Улица: Богољуба Урошевиfiа - Црног број 44
Место: Обреновац
Број: 5366-Е.О3. 3.-227884/10-2019
Свилајнац,  1 1 -07- 2019 

(место и датум) '

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама („Службени" гласник Републике Србије",
број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 47. Статута Јавног предузеfiа „Електропривреда Србије"
(ЈП ЕПС број 12.01.192621/30-16 од 25.05.2016. године - пречишnен текст) 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), на основу
Извештаја о стручној оцени понуда (број 5366-Е.ОЗ.ОЗ.-227884/9-2019 од 03.07.201•9. године),
финансијски директор огранка ТЕНТ, по Пуномоflју директора ЈП ЕПС број 12;01-296992/1-17
од 15.06.2017: године, у име и за рачун ЈП ЕПС, доноси

ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ОТВОРЕНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНА НАБАВКА бр. 707/2019 (ЈН/3000/1149/2019)

~

1. 06YCTAB1bA СЕ отворени поступак за јавну набавку добара: Опрема за систем
отпепељивања и одшљакивања - ТЕМ, (назив и шифра из ОРН: Колена - 44167400) по
основу неиспуњења услова за доделу уговора јер у предметном поступку није поднета
ниједна прихватљива понуда.

2. Процењена вредност јавне набавке износи: 750.000,00 динара без ПДВ.

3. Поступак fle бити поново спроведен: /.

4. Наручилац нема обавезу надокнаде трошкова за припрему понуде.

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

6. Обавештење о обустави поступка које садржи податке из прилога ЗК, објављује се на
Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца у року од пет дана од дана
коначности одлуке.

ОБРАЗЛОЖЕFbЕ

•Основни подаци о понуђачима:
Р.ед.
бр. Назив Адреса

1. „ Репро-Опрема" д.о.о. Београд Славонских бригада 26
11030 Београд
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Понуде које су.`одбијене, разлози за њихово одбијање и понуfјена цена тих понуда:
Ред.
бр. Разлози за одбијање понуде ' ПонуТјена цена

1.

Понуда. понуFјача „Репро-Опрема" д:о.о. Београд је
неприхватљива због: Понуђена цена понуfјача је веfiа од
процењене вредности ове јавне набавке, па је понуда истог
неприхватљива (члан 3. став 1. тачка 33) ЗЈН). . Због свега
наведеног, иста се одбија у складу са чланом 107. став 1. 3ЈН.

838.000,00
• динара

Критеријум за даделу уговора: најнижа понуђена цена.

Како није поднета ниједна прихватљива понуда, нису испуњени услови за рангирање
понуда. ,

Обзиром да није прибављена ниједна прихватљива понуда, те да, у складу са чланом 107.
став 2. 3ЈН, нема услова за рангирање понуда применом критеријума за доделу уговора
одреFјеног у Позиву за подношење понуда и Конкурсној документацији, Комисија, у случају
када није прибављена ниједна прихватљива понуда, предлаже Наручиоцу, да у складу са
чланом 109. став 1. 3ЈН донесе одлуку о обустави поступка јавне набавке.

На основу наведеног одлучено је као у диспозитиву.

Правна п0ука:
У ,складу са чланом 149. став 6. Закона о јавним набавкама (Службени гласник Републике
Србије, број 124/12, 14/15 и 68/15) захтев за заштиту права се може поднети у року од десет
дана од дана објављивања ове Одлуке на Порталу јавних набавки.

ор Огранка ТЕНТ

Доставити: финансијском директору Огранка, организац о /ј целини за набавке и комерцијалне
послове Огранка, Комисији за ЈН и Apxueu
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