ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА. СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД - ОГРАНАК ТЕНТ
Улица: Богољуба Урошевиfiа - Црног број 44
Место: Обреновац
Број: 5366-Е.ОЗ.ОЗ.-5686З/8-2019
Свилајнац,3'I ~.2019. .
(меспб и дат, ум)
На основу члана 109. .Закона о јавним набавкама („Службени гласник 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 пречишfiен текст) и члана 45. Правилника о ближепе уређивању поступка јавне набавке
у Јавном предузеfiу „Електропривреда Србије" (ЈП ЕПС број 12.01-359310I1-18 од
20.07.2018. године), на основу Извештаја о стручној оцени понуда (број 5366-Е:О3.03.56863/7-2019 од 24.07.2019. године), Шеф финансијске службе Огранка
Термоелектране Никола Тесла, по Пуномоhју директора ЈП ЕПС број 12.01-403880%219 од 22.07.2019. године, у име и, за рачун ЈП ЕПС, доноси
ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ОТВОРЕНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ бр. 2102/2018 ЈН/3000/0937/2018
1.

2.
3.
4.

.

ОБУСТАВlbA СЕ отворени поступак за јавну набавку услуга: Текуfiе одржавање камион
платформе - ТЕМ, (назив и шифра из ОРН: Услуге одржавања и поправки - 50000000.)
по основу неиспуњења услова за доделу уговора јер у предметном поступку није
поднета ниједна понуда.
г
Процењена вредност јавне набавке износи: 200.000,00 динара без ПДВ-а.
Поступак fie бити поново спроведен: /
Ова одлука се објављује на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници
Наручиоца у року од три дана од дана доношења.
О БРАЗЛОЖЕF6Е
Овај поступак јавне набавке се обуставља по основу неиспуњења услова за доделу
уговора у складу са чланом 109. став 1. ЗЈН јер у предметном посryпку није поднета
ниједна понуда.
На 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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финансијске службе
о анка ТЕНТ

3~ ~ ~-~'•сиљчиТi, дипл. екон.

Доставити: финансијском директору Огранка, орг~низационој целини за набавке и
комерцијалне послове Огранка, Комисији за ЈН и Архи и

