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ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИ;ЈЕ" БЕОГРАД
Балканска бр. 13
Бро1: .
Београд, 2 4 -10- 2018

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије",
број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 47. Статута Јавног предузеFiа „Електропривреда
Србије" (пречишfiени текст, ЈП ЕПС број 12.01.192621/30-16 од 25.05.2016. године) и члана
45. Правилника о 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 2.5.13.3-Е.09.01-354235/13-18 0д15.10.2018. године), в.д.
директора ЈП ЕПС, доноси

ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ОТВОРЕНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ бр. ЈН/8300/0108/2017

1. ОБУСТАВЛDА СЕ отворени поступак за јавну набавку-Услуге штампања; фотокопирања
и коричења за потребе ТЦ Краљево (назив и- ознака из ОРН: 79800000 - Услуге
штампања и сродне услуге) по основу неиспуњења услова за; закључење оквирног
споразума јер до истека рока за подношење понуда тј. до дана 20.08.2018. године до
10.30 часова на адресу Наручиоца није пристигла ниједна понуда.

2. Процењена вредностјавне набавке износи: 5.000.000,00 динара без ПДВ.

3. Поступак Fie бити поново спроведен: НЕ

4. Наручилац нема обавезу надокнаде трошкова за припрему понуде.

5. Ова одлука се објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца у
року од три дана од дана доношења.

6. Обавештење о о.бустави поступка које садржи податке из прилога 3К, објављује се на
Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца у року од пет дана од дана
коначности одлуке.

ОБРАЗЛОЖЕF6Е

Основни подацима о понуFјачима по редоследу пријема понуда:
Ред. бр. Назив • Адреса

1. / / -

2.5.0.0.-E.12.01.-354235/14-2018



Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуFјена цена тих понуда:
Ред. бр.
(из тачке
„основни подаци
о понуђачима")

Разлози за одбијање понуде Понуfјена
Ц@На

/ / /

Овај поступак јавне набавке се обуставља по основу неиспуњења услова за закључење
оквирног споразума.

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, 14/15 и 68/15) захтев за заштиту права се може поднети у року од
десет дана од дана објаве ове Одлуке на Порта  их набавки.

иректора ЈП_ЕПС

opar Грчи

доставити: Служби за опште послове; Комисији за јавну набавку, Извршном директору за
послове финанасија, Сектору за набавке и комерцијалне послове; Сслужби за правне послове;
Служба задужена за план ЈН.


