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JABHO ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕIГГРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БEOГPAД
ЕЛЕКТРОПРVIВРЕДА CPБИJE ЈП БEOГPAД - ОГРАНАК TENT
Улица: Богољуба Урошевиfiа - Црног број 44
Место: Обреновац
Број: 5366-Е.ОЗ. ОЗ.-69019/5-2018
12 -02- 2018
Свилајнац,
.
(место и датум)
Ha основу члана 108. Закона 0 јавним нaбaвкaмa („Службени гласник Републике Србије", број
124/12, 14/15 и 68/15), члана 47. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије" (ЈП EПC
број 12.01.192621/30-16 од 25.05.2016. године - пречишЕген текст) и члана 37. Правилника 0
уреfјивању поступка јавне набавке у Јавном предузеfiу „Електропривреда Србије" (ЈП EПC број
12.01-3020/3-11 од 01.10.2015.године), на основу Извештаја 0 стручној оцени понуда (5366Е.О3.О3.-69019/4-2018 од 07.02.2018. године), финансијски директор огранка Т~НТ,
no
Пуномоfгју директора ЈП EПC број 12.01-296992/1-17 од 15.06.2017. године, у име и за рачун
ЈП
ЕПС, доноси
ОДЛУКУ O ДOДEЛИ УГОВОРА
OTBOPEHИ ПОСТУПАК
JABHA HAБABKA бр. ЈН/3000/1916/2017 (1312/2017)
Уговор 0 jaBHoj набавци добара: Котловске цеви - ТЕМ,. додељује се понуЕјачу „INTERSTEEL"
д.о.о: Београд, чија је Понуда, евидентирана код Понуђача под бројем 3101/MDTP/18
од
31.01.2018. године, благовремена, одговарајупа и прихватљива са понуг7еном ценом
од
1.202.800,00 динара без ПДB-а.
.
°
Ова одлука се о6јављује на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници Наручиоца у
року од три дана од дана доношења.
ОБРАЗЛОЖЕЕ6Е
1. Предмет јавне набавке.је набавка добара: Котловске цеви - ТЕМ.

:

2. Процењена вредностјавне набавке износи: 2.000.000,00 динара без ПДB-а.
3. Основни подаци 0 понуТјачима:
Ред. бр.
1.

.
Назив
„1NTERSTEEL" д.о.о. Београд
„INFAS HS" д.о.о. Београд
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; .

Aдpeca

Бул. Краља Александра 80 a
I1000Београд
27 марта бр.7
-'
-.
11050 Београд
.

4. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуЕјена цена тих понуда:
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РаэлОзи за одбијање понуде

Понуfјена цена

Понуда п0нуЕјача „1NFAS HS" д.0.0. Бе0град је
неприхватљива зб0г тога шт0 је:
— П0нуТјена цена веfiа од процењене вредности
ове јавне набавке, па је понуда ист0г
неприхватљива (члан 3. став 1. тачка 33) ЗЈН),
и иста се одбија у складу са чланом 107. став
1. ЗЈН.

5.008.929 86
динара без ПДB

5. ПОнуда понуfјача, која није одбијена, a евидентира
на је у тачки „0снОвни пОдаци 0
пОнуfјачима" пОд редним бројем: 1. „INTERSTEEL"
д.о.0. Бе0град је благовремена,
Наручилац је није одбио због битних нед0статака, одгов
арајуfга је, не ограничава, нити
условљава-права наручи0ца или 0бавезе понуђача
и нe_ прелази изнОс процењене
вредности јавне набавке, па је као таква оцењена прихв
атљивом.
6. Критеријум за д0делу угОвора: најнижа п0нуЕјена цена
7. Как0 је поднета само једна (прихватљива) понуд
а, нису испуњени усл0ви за рангирање
понуда.
8. ОбзирОм да је прибављена само једна прихватљи
ва понуда, те да, у складу са чланом 107.
став 2. ЗЈН, нема услова за рангирање понуда приме
нОм критеријума за доделу угОвора
одрег7енОг у Позиву за подношење понуда и К0нку
рсној докуме,нтацији, Комисија је
предлОжила Наручи0цу да, у складу са чланом 107.
став 3. ЗЈН, у 0лучају кад је прибављена
само једна прихватљива понуда, д0несе Одлуку 0
д0дели уговора понуfјачу „1NTERSTEEL"
д.0.0. Бе0град, чија је понуда Оцењена ка0 благоврем
ена, одг0варајуfiа и прихватљива са
понуђеном цен0м од 1.202.800,00 динара без ПДВ.
Ha 0сн0ву свега наведеног одлучен0 је ка0 у дисп0зитив
у.
Правна поука:
У складу са чланом 149. став 6. Закона 0 јавним, набав
кама Захтев за заштиту права м0же се
поднети у року од десет дана од дана објављивања
одлуке на Порталу јавних набавки.
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