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Одлука `о обустави'поступка

Број страна
JABHO ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД
ЕЛЕКТЕ'ОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БEOГPAД =, ОГРАНАК TENT
Улица: Богољуба Уро4иевиfiа - Црног број 44, Обреновац
Број: 5366-E.0~-03.-226537/11-2017
Свилајнац2 . ...2017. године ,
(меето и датум)
Ha основу члана 109. Закона 0 јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије",
број 124/12, 14/15 и 68%15), члана 47. Статута Јавног предузеflа „Електропривреда Србије"
(ЈП EПC број 12.01.192621/30-16 од 25.05.2016. године - пречишfiен текст) и члана 37.
Правилника 0 урег7ивањq поступка јавне набавке у Јавном предузеfiу „Електропривреда
Србије" (ЈП EПC број 12.01-3020/3-15 од 01.10.2015. године), на основу Извештаја 0 стручној
оцени понуда (број 5366-Е.О3.О3.-226537/10-2017 од 09.10.2017. године), финансијски
директор Огранка TEHT, no Пуномоfiју в.д. директора ЈП EПC број 12.01-296992/1-17 oд
15.06.2017. године, у име и за рачун ЈП ЕПС, доноси
ОДЛУКУ O ОБУСТАВИ OTBOPEHOГ ПОСТУПКА
JABHE HAБABKE бр..ЈН/3000/0687/2017 (517/2017)
1. ОБУСТАВТ6А CE отворени посyr. пак за јавну набавку услуга: Еталонирање мерне
опреме - ТЕМ, (назив и шифра из'ОРН: Услуге калибрације (баждарења) - 50433000.
no основу неиспуњења услова за доделу уговора јер у предметном посryпку није
поднета ниједна понуда.
2. Процењена вредност јавне набавке износи: 200.000,00 динара без ПДВ.
3. Посryпак fie бити поново спроведен: /.
5. Ова одлука се објављује на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници
Наручиоца у року од три дана од дана доношења.
О БРАЗЛОЖЕЕ6Е
Овај поступак јавне набавке се обуставља no основу неиспуњења услова за доделу уговора
јер у предметном поступку није поднета ниједна понуда.
Ha основу наведеног одлучено је као у диспозитиву.
Правна п0ука:
У складу са чланом 149. став 6. Закона 0 јавним набавкама (Службени гласник Републик
е
Србије, број 124/12, 14/15 и 68/15) захтев за эаштиry права се може поднети у року oд
десет
дана oд дана објављивања ове Одлуке на Порталу јавн_ .абавки.
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директор Огранка TENT

уји~fовиfi, у иnл. екон.
Доставити: финансијском директору Огранка, организацион? целини за набавке и комерцијаг
н4'е
послове Огранка, Комисији за JH и Архиви
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