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ЈАВНО'ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА САБИЈЕ ЈП БEOГPAД-OГPAHAK TENT
Улица: Богољуба Урошевића - Црног број 44.
Место: Обреновац
..
број: 5366-Е.О3.О3.-14066/7-2018
Свилајнац;ј
.2018. године
(место и датум)

Ha основу члана 108. Зaкoнa 0 јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије",
број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 47. Статута Јавног предузеfiа „Електропривреда Србије"
(ЈП EПC број 12.01.192621/30-16 од 25.05.2016. године - пречишТген текст) и члана 37.
Правилника 0 уређивању 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.-14066/6-2018 од 25.01.2018. године), финансијски директор
Огранка TEHT, no ПуномоТгју в.д.директора ЈП EПC број 12.01-296992/1-17 од 15.06.2017.
године, у име и за рачун ЈП ЕПС, дoнocи
ОДЛУКУ O ДОДЕЛИ УГОВОРА
OTBOPEHИ ПOCTYПAK
JABHA HAБABKA бр. ЈН/3000/1913/2017 (1718/2017)
Уговор 0 јавној набавци услуга: Еталонирање мерења на резервоарима нафте и мазута ТЕМ, додељује се понуђачу: „ВЕКОМ ГЕО " д.о.о. Београд чија је Понуда, евидентирана код
Понуђача noд бројем 0034/2018 oд 16.01.2018. године, једина и оцењена као благовремена,
одговарајућа и прихватљива са понуђеном ценом oд 106.000,00 динapa без ПДB
Ова одлука се објављује на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници
Наручиоца у року од три дана од дана доношења.
0 B РАЗЛ ОЖЕ Њ Ё
1. Предмет јавне набавке је набавка услуга: Еталонирање мерења нa резервоарима нафте
и мазута -ТЕМ
.
2. Процењена вредност јавне набавке износи: 500.000,00 динapa без ПДВ.
3. Основни подаци 0 понуђачима:
Peд.
бр.
1.

Назив

Адреса

„ВЕКОМ ГЕО " д.o.o. Београд

Требињска 24, 11000 Београд

4. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:
- Није било разлога за одбијање понуде.
5. Понуда понуђача, која није одбијена a евидентирана је у тaчки „Основни подаци 0
понуђачима" пoд редним бројем: 1. „ВЕКОМ ГЕО " д.о.о. Бeoгpaд је благовремена,
Наручилац је 'није одбио због битних недостатака, одговарајућа је, не ограничава, нити
условљава права наручиоца или обавезе понуђача,и не прелази износ процењене
вредности јавне нaбaвкe, па је кao таква оцењена прихватљивом.
6. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.
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6. -Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.
7. Обэиром да је прибављена само једна прихватљива понуда, те да, у складу са чланом
107. став 2. ЗЈН, нема услова за рангирање понуда применом критеријума за доделу
уговора одређеног у Позиву за подношење понуда и Конкурсној документацији, па
Комисија, у случају кад је 'прибављена само једна прихватљива понуда, предлаже
Наручиоцу, да у складу са чланом 107. став 3. ЗЈН донесе одлуку 0 додели уговора
понуђачу: „ВЕКОМ ГEO " д.о.о. Београд, чија је понуда оцењена као благовремена,
одговарајуfiа и прихватљива са понуђеном ценом од 106.000,00 динара без ПДВ.

,i

Ha 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 нa Порталу јавних набавки.
У складу. са чланом 112. став. 2. тачка 5. ЗЈН, Наручилац може и пре истека рока за
подношење захтева за заштиry права закључити уговор 0 јавној набавци, из разлога што је
у предметном поступку поднета једна понуда.

и диpeктop TENT

Доставити: финансијском директору Огранка, op ан
послоее Огранка, Комисији за JH и Архиви

ционој целини за набавке и комерцијалне

