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JABFiO`Г]РЕДУ3ЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БEOГPAД - ОГРАНАК TENT
УЛигда: Богољуба Урошевина - Црног број 44
; Место: Обреновац
Број: 5366-E.03.03.-71937/9-2018
Свилајнац, 29 -f3- 2018
(место 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 предузеfiа „Електропривреда Србије"
(ЈП EПC број 12.01.192621/30-16 од 25.05.2016. године - пречишТген текст) и члана 37.
Правилника 0 уреЕјивању 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.ОЗ.-71937/7-2018 од 20.03.2018.године), финансијски директор
огранка TEHT, 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 ОБУСТАВИ OTBOPEHOГ ПОСТУПКА
JABHA НАБАВКА бр. ЈН/ЗООО/1692/2017 (1570/2017)
1. ОБУСТАВГ6А CE отворени поступак за јавну набавку услуга: Текуће одржавање камион
платформе, (назив и шифра us OPH: Услуге одржавања и поправки — 50000000.) no
основу неиспуњења услова за доделу уговора јер у предметном поступку није поднета
ниједна прихватљива и одговарајуfiа понуда.
2. Процењена вредност јавне набавке износи:200.000,00 динара без ПДВ.
3. Поступак ћe бити поново спроведен: I.
4. Наручилац нема обавезу надокнаде трошкова за припрему понуде.
5. Ова одлука се објављује на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници
Наручиоца у року од три дана oд дана доношења.
6. Обавештење 0 обустави поступка које садржи податке us npunora 3K, објављује се на
Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца у року од пет дана oд дана
коначности одлуке.
ОБРАЗЛОЖЕЕ6Е
Основни подаци 0 понуТјачима:
Peд.
бр
1.

Назив

Адреса

„KORAL COOM" д.о.о. Степојевац

Тамнавска 2/A, 11564 Степојевац
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Гlонуде које су-одбијене,..разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:
Fe
бр

Разлози за одби'ање
J
понуде

Понуђена цена

Понуда понуЕјача „KORAL COOM" д.о.о. Степојевац је
неодговарајуfiа и неприхватљива због тога што не испуњава
услов наручиоца који је у конкурсној документацији односно
1.
техничкој спецификацији, захтевао да транспорт возила са 199.530,00 динара
хидрауличком платформом , до радионице Изабраног
. понуђача и назад до TE „Морава" Свилајнац no эавршеном
послу, буде обавеза Изабраног понуђача.
•
7. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.
.

Обзиром да није прибављена ниједна прихватљива понуда, те да, у складу са чланом 107.
став 2. ЗЈН, нема услова за рангирање понуда применом критеријума за доделу уговора
одреfјеног у Позиву- за подношење понуда и Конкурсној документацији, овај поступак јавне
набавке се обуставља no основу неиспуњења услова за доделу уговора, на основу члана
109. став 1. ЗЈН.
•
Овај поступак јавне набавке се обуставља из разлога који нису на страни наручиоца,
па исти нема обавезу да понуfјачу накнади'трошкове припреме понуде a исти се и не
односе • на израду узорка или модела нити на трошкове прибављања средстава
обеэбеЕјења, нити су понуfјачи тражили накнаду трошкова.
Ha 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 објављивања ове Одлуке на Порталу јавних
набавки.
.
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Доставити: финансијском директору Огранка, op -, aцuoнoj цeлuнu з#нaбaвкe u кoмepцujaлнe
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