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JABHO ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БEOГPAД
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА CPБИJE ЈП БEOГPAД - OГPAHAK TENT
Улица: Богољуба Урошевиfiа - Црног број 44
Место: Обреновац
Број: 5366-Е.ОЗ.ОЗ.-11114/4-2018
Свилајнац, 18.01.2018.
..
(место и датум)
г',
Ha основу члана 108: Закона 0 јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије", број
124/12, 14/15 и 68/15), члана 47. Статута Јавног предузеТга „Електропривреда Србије" (ЈП EПC
број 12.01.192621/30-16 од 25.05.2016. године - пречишћен текст) и члана 37. Правилника 0
уреfјивању 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 5366E.O3.03.-11114/3-2018 од 10.01.2018. године), финансијски директор огранка TEHT, no
Пуномоfгју директора ЈП EПC број 12.01-296992/1=17 oд 15.06.2017. године, у име и за рачун ЈП
ЕПС, доноси -,
'
~
ОДЛУКУ O ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
JABHA HAБABKA бр. ЈН/3000/0597/2017 (1868/2017)
Уговор.о јавној набавци услуга: Испитивање ryме на пробојност и гумирање -'ТЕМ, додељује се
понуЕјачу „Semtehnik" д.о.о. Београд, 'чија је Понуда, евидентирана код Понуг7ача под бројем
05/18 од 05.01.2018. године, једина и благовремена, одговарајуЕга и прихватљива ca понуЕјеном
ценом од 160.000,00 динара без ПДB-а.
'
`
Ова одлука се објављује на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници Наручиоца у
року од три дана од дана доношења.
,,
О БРАЗЛОЖЕЕ6Е
1. Предмет јавне набавке је набавка услуга: Испитивање ryме на пробојност лќгумирање ТЕМ.
2. Процењена вредностјавне набавке износи: 200.000,00 динара без ПДB-а.
3. Основни подаци 0 понуРјачима:
Ред. бр.

Назив

1.

„Универзал ПП" д.о.о. Скупљен

2.

„Гуминс" д.о.о. Нови Сад

Адреса
15225 Владимирци
Поштански фах 34
Пут Новосадског партизанског
одреда 10
21000 Нови Сад

Ј

..
формулара
º

EпС
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11000 Бе0град
Реметинска 4 6

„Semtehnik" д.0.0. Бе0град .

4. _ ПОнуде кОје су Одбијене, разлОзи за њих0в0 одбијање и понуfјена цена тих понуда:
Ред. бр.
(из тачке
;
„0снОвни
п0даци 0 . .
пОнуђачима")

,

.

.
Еазл0зи за одбијање пОнуде
.

•
. ПОнуfјена цена

ПОнуда п0нуfјача „Универзал ПП" д.о.0. Скупљен је.
неприхватљива збОг: ПОнуfјена цена пОнуfјача је веТга
336.000,00
од , 'пр0цењене вреднОсти Ове јавне набавке,па је
. п0нуда истОг неприхватљива (члан 3. став 1. тачка 33) динара без ПДB-а
ЗЈН). Зб0г свега наведенОг, иста се 0дбија у складу са
.
члан0м 107.. став 1. ЗЈН.
.

1.

2

,
-

•

ПОнуда пОнуђача „Гуминс" д.0.0. Н0ви Сад је
неприхватљива зб0г: ПОнуfјена цена пОнуђача је веfiа, " '
606.000,00
0д прОцењене вреднОсти Ове јавне набавке,па је
. п0нуда истОг неприхватљива (члан 3. став 1. тачка:.33) динара без ПДB-а
ЗЈН). Зб0г свега наведенОг, иста се Одбија у складу са , ~~;
чланОм 107. став 1, ЗЈН.
~

5. ПОнуда понуfјача, кОја није Одбијена, a евидентирана је у тачки „ОснОвни подаци 0
пОнуг7ачима" пОд редним бр0јем: 3. „Semtehnik" д.0.0. Бе0град је благовремена, Наручилац
је није Одбио зб0г битних недОстатака, ОдгОварајуfiа је,'. не Ограничава, нити условљава
. права наручи0ца или обавезе понуfјача и не прелази износ прОцењене вреднОсти јавне
набавке, па је ка0 таква Оцењена прихватљивОм.
6. Критеријум за дОделу угОвОра: најнижа пОнуfјена цена

д'

;
~r

7. Как0 је пОднета сам0 једна (прихватљива) пОнуда, нису испуњени усл0ви за ~амгирање
пОнуда.
/. ,
•~ £

8. ОбзирОм да је прибављена сам0 једна прихватљива пОнуда, те да, у складу са чланОм 107.
став 2. ЗЈН, нема усл0ва за рангирање пОнуда применом критеријума за дОделу угОвора
ОдреЕјенОг у Позиву за пОднОшење п0нуда и КОнкурснОј дОкументацији; К0мисија је
предлОжила Наручи0цу да, у складу са чланОм 107. став 3. ЗЈН, у случају кад је прибављена
сам0 једна прихватљива пОнуда, д0несе Одлуку 0 додели угОвОра пОнуђачу „Semtehnik"
д.о.0. Бе0град, чија је п0нуда 0цењена ка0 благОвремена, ОдгОварајуfiа и прихватљива са
пОнуРјен0м цен0м од 160.000,00 динара без ПДВ.
Ha оснОву свега наведен0г Одлучен0 је ка0 у диспОзитиву.
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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 одлцке на Порталу јавних набавки.
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Доставити: финансијском директору. Огранка, орг 'г'' зационој целини
комерцијалне послове Огранка, Комисији за ЈН и Архив ~

јиновиТг, дипл. екон.
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~

,•r

