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Ha основу члана 108. Закона 0 јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије", _бр.ој
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 - пречишfiен текст) и члана 37. . Правилника 0.
уређивању посryпка јавне набавке у Јавном предузеfгу „Електропривреда Србије" (ЈП EПC број
12.01-3020/3-15 од 01.10.2015.године), на основу Извештаја 0 стручној оцени понуда (број 5366Е.03.О3.-26626/1-2018 од 16.01.2018. године), финансијски директор огранка TEHT, no
Пуномоfiју 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 ПOCTYПAK
JABHA HAБABKA бр. ЈН/3000/03б1/2017 (1344/2017)
Уговор 0 јавној набавци добара: Компресор - ТЕМ, додељује се понуfјачу „MCR GLOBEX.
GROUP" д.о.о. Београд - Земун, чија је Понуда, евидентирана код ПонуТјача под бројем 1715/17WN од 15.11.2017. године, једина и благовремена, одговарајуfiа и прихватљива ca понуfјеном
ценом од 799.150,00 динара без ПДB-a.
Ова одлука се објављује на Порталу Управе за јавне нaбaвкe и интернет страници Наручиоца у
.
року од три дана од дана доношења.
О БРАЗЛОЖЕЕ6Е
1: Предмет јавне набавке је набавка добара: Компресор - ТЕМ.
2. Процењена вредностјавне набавке износи: 800.000,00 динapa без ПДB-а.
3. Основни подаци 0 понуЕјачима:
Назив

Ред. бр.
1.

,

TП „CERTEX" д.о.о. ТабановиТг

2.

„Ga1eb system" д.о.о. Waбaц

3.

„RMT GRUPA" д.о.о. Београд

Aдpeca
Иве Лоле Рибара 101
15211 Табановиfi
Поцерска 11
15000 Шабац
Старца Вујадина 6
11050 Београд
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„MCR GLOBEX GROUP" д:о.о.
Бeoгp_aд - Земун

5.

„DELTA FILTER" д.о.о. Apиљe

6:

„КРМ KOMPRESORI" д.о.о. Зрењанин

7.

,,1С1" д.о.о. Београд - Земун
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Светозара Папиfiа 2
11080 Београд - Земун
Викгора Зевника 1
31230 Ариље _.
'Пере ДобриновиТга 26
23000 Зрењанин ,
Мачванака 8'
11080 Београд - Земун

4. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуfјена цена тих понуда:
У складу са чланом 93. став 1. ЗJH и тачком 6.24. конкурсне документације јавне набавке бр.
ЈН/3000/0361/2017 (1344/2017) — Компресор - ТЕМ, Наручилац је дана 14.12.2017. године
захтевао од понуfјача додатна објашњења која Tie му помоТги при прегледу, вредновању и
упореТјивању понуда. ПонуТјачима је остављен примерен рок од 5 дана.од пријема захтева за
додатним појашњењем да доставе каталог или извод из каталога произвоЕјача где fie прецизно
означити све оне делове који се односе на тражене карактеристике компресора. Захтев за
додатним објашњењем понуде је упуТген следеТгим понуfјачима: TП „CERTEX" д.о.о. ТабановиЕг,
„Galeb system" д.о.о. Шабац, „RMT GRUPA" д.о.о. Београд и „KPM KOMPRE'SORI" д.о.о.
Зрењанин. Ha захтев зa додатним појашњењем понуде су одговориле све фирме којима је
упунен захтев, осим фирме „КРМ KOMPRESORI" д.о.о. Зрењанин.
_
Ha основу траженог захтева за разјашњењем понуда од 14.12.2017. године и. након
достављених појашњења понуда приступило се тумачењу разјашњења и оцењивању понуда.
. Ред. бр.
' (из тачке
'
„основни.
'
Разлози за одбијање понуде
. подаци о
понуfјачима") .
Понуда понуг7ача TП „CERTEX" д.о.о. Табановин је
неодговарајуТга и неприхватљива због тога што не
.
испуњава
све
податке
тражене
техничком

Понуfјена цена

спецификацијом.-

1

Ha основу прегледа понуТјених и эахтеваних
карактеристика компресора није било могуfiе утврдити
стварну садржину понуде, односно није било могуТге
извршити упореТјивање понуfјених и захтеваних
карактеристика јер у изводу из каталога ' нису
приложене све тражене карактеристике компресора.
ТакоТје, Наручилац је у конкурсној документацији,
односно техничкој спецификацији захтевао компресор
са излазом слободног ваздуха при номиналном
притиску (максимални или номинални радни притисак
10 бара) 1,3-1,ОбmЗ/mіп. Увидом у извод из кaтaлora
понуЕјач је понудио компресор са капацитетом
1,16mЗ/min. Понун7ач није дао податак да ли се ова
карактеристика односи нa номинални притисак од 10

574.000,00
динара без ПДB
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бара или на неки други притисак па на основу
приложених и захтеваних карактеристика компресора
није било могуlге утврдити стварни капацитет понуђеног
компресора при номиналном притиску од 10 бара, зато
је од понуfјача захтевано додатно појашњење понуде
на шта је понуЕјач одговорио дописом и изводом из
каталога произвођача, чиме је утврfјено следеfiе:
Наручилац је у конкурсној документацији, односно .
техничкој спецификацији захтевао компресор ca
минималним радним притиском од 5 bara. Увидом у .
извод из каталога произвоРјача понуРјач је понудио
компресор са минималним радним притиском од 7 bara.
Како понуЕјени компресор треба да ради у систему
реryпације где се захтева радни притисак у.,опсег.у 'од 5
до 10 bara, односно конкурсном документацијом је
захтеван компресор са минималним радним притиском
од 5 bara и максималним или номиналним притиском од
10 bara, понуда понуfјача је технички неодговарајуЕга за
Наручиоца.
Наручилац је у конкурсној документацији, односно
техничкој спецификацији захтевао компресор ca
прикључком EN10226-1 Rp3/4". Увидом у извод из
каталога произвођача понуЕјач је понудио компресор са
прикључком 1/2": C обзиром да је Наручилац у
конкурсној
документацији,
односно
техничкој
спецификацији захтевао компресор са прикључком од
.3/4", док је понуЕјач понудио компресор ca прикључком
од 1/2", понуfјач није испунио технички захтев
Наручиоца, na je понуда технички неодговарајуflа и
. неприхватљива.
Све
наведено
ову
понуду
чини
технички
неодговарајуТгом (члан 3. став 1. тачка 32) ЗЈН) и
неприхватљивом (члан 3. став 1. тaчкa 33) ЗЈН, па се
иста одбија, у складу са чланом 107. став 1. ЗЈН. '
Понуда понуfјача „Galeb system" д.о.о. Waбaц је
неодговарајуfга и неприхватљива због тога што је:
'
— Понуfјена цена веfiа од процењене вредности ове
јавне набавке, na je понуда истог неприхватљива
(члан 3. став 1. тачка 33) ЗЈН).
1.218.510,00
— ПонуЕјач је у обрасцу структуре цене понудио " динара без ПДB
компресор произвоfјача Fiac, тип компресора New
Silver D 10 S/300-10 bar 400/50/3 при чему је
приложио извод из каталога за понуfјени
компресор. Прегледом извода из каталога зa
понуfјени компресор констатује се недостатак у
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смислу да је понуТјен компресор. са резервоаром
запремине 200литара,. a захтеван је резервоар
минимално 270 литара. Исто тако ниво буке код
понуfјеног компресора увидом у извод из каталога.
износи 65 dB(A), док је ниво буке захтеваног
компресора 70f3dB.
— Наручилац је у конкурсној документацији, односно
техничкој спецификацији захтевао компресор са
излазом слободног ваздуха при номиналном
притиску (максимални или номинални радни
притисак 10 бара) 1,3-1,06mš/min. Увидом у извод
из каталога понуfјач је понудио компресор, са
капацитетом 1,10mš/min. ПонуЕјач није дао
. _ .: податак да ли ce ова карактеристика односи на .
номинални притисак од 10 бара или на неки други
притисак, па на основу приложених и захтеваних
карактеристика компресора није било мoryfie
утврдити
стварни
капацитет
понуЕјеног
компресора при номиналном притиску од 10 бара,
зато је од понуг7ача захтевано додатно
појашњење понуде на шта је понуђач одговорио
дописом и изводом из каталога произвоЕјача, чиме
је утврђено да се ова карактеристика односи на
номинални притисак од 10 bar, што одговара
захтеву наручиоца.
Прва два наведена разлога чине ову понуду технички
неодговарајуfiом (члан 3. став 1. тачка 32) ЗЈН) и
неприхватљивом (члaн 3. став 1. тaчкa 33) ЗЈН, па се
иста одбија у складу са чланом 107. став 1. ЗЈН.
Понуда понуђача „RMT GRUPA" д.о.о. Београд је
неприхватљива због тога што је:
— ПонуТјач је у оквиру своје понуде доставио извод .
из каталога произвоЕјача компресора у коме није
јасно означен тип компресора који се нуди. Како у
обрасцу струкryре цене и изводу из каталога
произвођача није назначено који тип компресора
2.854.000,00
се нуди, није било мoryfie извршити упоређивање
динара
без ПДB
понуђеник
и
захтеваних
карактеристика
компресора, зато је од понуЕјача, дана 14.12.2017.
године, захтевано додатно појашњење понуде
како би прецизирао о ком типу понуђеног
компресора се ради. Понуfјач је одговорио на
захтев за додатним појашњењем дописом и
изводом из каталога да нуди тип компресора ca
ознаком
L07/L07RS,
чијим
прегледом
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карактеристика је утврfјено да понуђени
компресор одговара траженом и да је понуда
технички прихватљива и одговарајуТга..
- 'Међутим, понуЕјена цена је вeFia од процењене
вредности ове јавне набавке, па је понуда
понуЕјача неприхватљива (члан 3. став 1. тачка 33)
ЗЈН); па се иста одбија у складу са чланом 107.
став 1. ЗЈН:
Понуда понуfјача „DELTA FILTER" д.о.о. Ариље је
неприхватљива због тога што је:
1.018.800;00 .
- Понуfјена цена вена од процењене вредности ове
јавне набавке, па је понуда истог неприхватљива динара без ПДB
.
(члан 3. став 1. тачка 33) ЗЈН), и иста ce. одбија .у .
складу са чланом 107. став 1. ЗЈН.
Понуда понуТјача ;,КРМ KOMPRESORI" д.о.о. Зрењанин
је неодговарајуfiа и неприхватљива због тога што је:
- Понуђена цена веТга од процењене вредности ове
јавне набавке, па је понуда истог неприхватљива
(члан 3. став 1. тачка 33) ЗЈН).
- Ниво буке за понуfјени компресор од 65дВ(А) није
у опсегу карактеристике эахтеваног компресора
која ce односи на ниво буке од 703 dB.
- Извод из каталога који је понуРјач доставио не
садржи све податке тражене техничком
спецификацијом,
односно
конкурсном
документацијом јер нису дати подаци за
минимални радни притисак, број обртаја, напон.и
прикључак компресора на инсталацију.
Ha основу прегледа понуfјених и захтеваних
карактеристика компресора није могуfiе извршити
упоређивање
понуfјених
и
эахтеваних
каракгеристика јер изводом из каталога нису
приложене
тражене
карактеристике
све
компресора, зато је од понуfјача дана 14.12.201.7.
године захтевано додатно појашњење понуде на
шта понуfјач није доставио никакав одговор у
остављеном примереном року од 5 дана од
пријема захтева за додатним појашњењем, чиме
се понуда одбија због битних недостатака.
понуду
чини
технички
Све
наведено
ову
неодговарајуfiом (члан 3. став 1. тачка '32) ЗЈН) и
неприхватљивом (члан 3. став 1. тачка 33) ЗЈН, па се
иста одбија у складу са чланом 107. став 1. ЗЈН.

1:339:700,00
динара без ПДB
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Понуда понуЕјача „1С1" д.о.о. Београд - Земун је
неодговарајуflа и неприхватљива због тога што:
Понуfјач је у обрасцу структуре цене навео да нуди
компресор произвоЕјача Worthinghton Creyssensac, тип
гсомпресора RLR 1400/270 Т при чему је приложио
извод иэ каталога за понуђени компресор. Увидом у
приложени каталог понуfјач 'је понудио компресор чије'
техничке карактеристике, не одговарају захтеваним.
Наручилац је у. конкурсној документацији эахтевао
компресор са карактеристиком излаза слободног
ваздуха при номиналном притиску. I,З-І',ОбmЗІmіп. .
Понуђач је понудио компресор капацитета 85m3/h, a тo
630.000,00
је 1,41m3/min што не одговара захтеваним
динара
без ПДB
карактеристикама јер се у конкурсној документацији,
односно техничкој спецификацији захтева гсомпресор са
излазом слободног ваздуха при .номиналном притиску
(максимални или номинални радни притисак 10 бара)
1,3-1,ОбmЗІmіп. Капацитет понуЕјеног компресора је око
1,41т3/min при притиску од IОбара, wтo је изван опсега
захтеваних техничком спецификацијом
1,3-1,06mš/min.
ову
понуду
Све
наведено
чини
технички
неодговарајуfiом (члан 3. став 1. тачка 32) ЗЈН) и
неприхватљивом (члан 3. став 1. тачка 33) ЗЈН, па се
иста одбија у складу са чланом 107. став 1. ЗЈН.

5. Понуда понуТјача, која није одбијена, a евидентирана је у тачки „ocнoвни подаци 0
понуfјачима" пoд редним бројем: 4. „MCR GLOBEX GROUP" д.о.о. Београд - Земун је
благовремена, Наручилац је није одбио због битних недостатака, одговарајуfга је, не
ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуЕјача и не прелази износ
процењене вредности јавне набавке, па је као таква оцењена прихватљивом.
6. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуfјена цена
7. Како је поднета само једна (прихватљива) понуда, нису испуњени услови за рангирање
понуда.
8. Обзиром да је прибављена само једна прихватљива понуда, те да, у складу ca чланом 107.
став 2. ЗЈН, нема услова за рангирање понуда применом критеријума за доделу уговора
одређеног у- Позиву за подношење понуда . и Конкурсној документацији, Комисија је
предложила Наручиоцу да, у складу са чланом 107. став З. ЗЈН, у случају кад је прибављена
само једна прихватљива понуда, донесе одлуку 0 додели уговора понуfјачу „MCR GLOBEX
GROUP" д.о.о. Београд - Земун, чија је понуда оцењена као благовремена, одговарајуfiа и
прихватљива са понуђеном ценом од 799.150,00 динара без ПДВ.
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Ознака "
формулара.` :,

QF-G-023

број страна : .
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Одлука о додели уГовора
:

Ha основу свега наведеног одлучено је као у диспозитиву.
Правна поука:
У складу са чланом 149. став 6. Закона o jaBHuM набавкама 3ахтев зa зawтиry права може се
лоднети у року од десет дaнa од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Финaнc jcк • иpeкТop Orpaнкa TENT

инoвиfi, дилл. екон.
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Доставити: финансијском директору Огранка, организационој целини
комерцијалне послове Огранка, Комисији за JH и Архиви

за нaбaвкe и

