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ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СР.БИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ
Улица: Богољуба Урошевиfiа - Црног број 44.
.
Место: Обреновац
Број: 5366-Е.О3.О3.-481898/8-2018
.
Свилајнац, (Q.12.20t8. године
(место и датум)

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени глаеник Републике Србије",
број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 47; Статута Јавног предузеfiа „Електропривреда Србије"
(ЈП ЕПС број 12.01.192621/30-16 од 25.05.2016. године - пречишflен текст) и члана 45.
Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке у Јавном предузеfiу
,,Електропривреда Србије" (ЈП ЕПС број 12.01-359310/1-18 од 20.07.2018. године), на основу
Извештаја о стручној оцени понуда (број 5366-Е.ОЗ.О3.-481898/7-201•8 од 16.11.2018 године),
финансијски директор Огранка ТЕНТ, по Пуномоfiју в.д.директора ЈП ЕПС број 12.01296992/1-17 од 15.06.2017. године, у име и за рачун ЈП ЕПС, доноси
,
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ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
,
ЈАВНА НАБАВКА бр. 1183/2018 (ЈН13000/1079/2018)

~

Уговор о јавној набавци услуга: Еталонирање мерне опреме - ТЕМ; додељује се понуfјачу:
„LOTR1~" Лабораторија за метрологију д.о.о. Крагујевац чија је Понјrда, евидентирана код
Понуђача под бројем S181153-01 од 27.11.2018. године, једина и оцењена као
благовремена, одговарајуFiа и прихватљива са понуђеном ценом од 52.767,00 динара без
'
ПДВ
Ова одлука се објављује на Порталу Управе за јавне наб.авке.., и интернет страници
. !.
Наручиоца у року од три дана од дана доношења.
О БРАЗЛОЖЕF6,Е.

,

r

1. Предмет јавне набавке је набавка услуга: Еталонирање мерне опреме — ТЕМ
2. Процењена вредност јавне набавке износи: 200.000,00 динара без ПДВ.
З. Основни подаци о понуђачима:
Ред.

бр.

Назив

1

„LOTRfC' Лабораторија за метрологију д.о.о.
'
Крагујевац

Адреса
Копаоничка 30
34000 Крагујевац

4. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуFјена цена тих понуда:
- Fiиje било разлога за одбијање понуде.
5. Понуда понуfјача, која није одбијена а евидентирана је у тачки „Основни подаци о
понуFјачима" под редним • бројемг 1. „LOTR1~" Лабораторија за метрологију д.о.о.
Крагујевац је благовремена, Наручилац је није одбио због битних недостатака,
одговарајуfiа је, не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуfјача
и не прелази износ процењене вредности јавне набавке, па је као таква оцењена
прихватљивом.
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6. Критеријум за додепу.уговора: најнижа понуђена цена.

1

7. Обзиром да је прибављена само једна прихватљива понуда, те да, у складу
са чланом
107. став 2. 3ЈН,. нема услова за рангирање понуда применом критеријума за
доделу .
уговора одреТјеног у 1-lозиву за подношење понуда и Конкурсној документацији,
па
Комисија, у случају кад је прибављена само једна прихватљива понуда, предлаж
е
Наручиоцу,. да у складу са чланом 107. став З. 3ЈН донесе одлуку о додели уговора
понуfјачу: „LOTR1~" Лабораторија за метрологију д.о.о. Краryјевац чија је понуда
оцењена као благовремена, одговарајуfiа и прихватљива са понуfјеном ценом
од
52.767,00 динара без ПДв.
На основу свега наведеног одлучено је као у диспозитиву.

Правна п0ука:
У складу са чланом 149.'став 6. Закона о јавним набавкама Захтев за заштиту права
може се
поднети у року од десет дана од дана објављивања одлуке на, Порталу јавних
набавки.
У складу са чланом 112. став. 2. тачка 5. ЗЈН, Наручилац може и пре истека
рока за
подношење захтева за заштиту права закључити уговор о јавној набавци, из разлога
што је
у предметном поступку поднета једна понуда.

~
Доставити: финансијском директору Огранка, орган за јТоној целини за набавке и
комерцијалне
послове Огранка, КомисиЈи за ЈН и Архиви

