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ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА.СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД - ОГРАНАК ТЕНТ
Улица: Богољуба Урошевиfiа - Црног број 44
Место: Обреновац
Број: 5366-Е.ОЗ.ОЗ.-327/13-2019
2 5 -02- 2019
Свилајнац,
~
(место и датум)

а....-..х._С :..':'.

На основу члана 108. 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 - пречишТiен 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.О3.О3.-327/12-2019 од 13.02.2019. године), финансијски директор. о[ранка
ТtHТ;no Пуномоfiју директора Ј1Т 61~ic;'opiij 12.01=296992/1-17 од 15.062017: rодине; у иnпе и в~
рачун ЈП ЕПС, доноси
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
.
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКА бр. ЈН/3000/1673/2018 2282/2018
Уговор о јавној набавци добара: Армаryра за погон - ТЕМ, додељује се понуfјачу „Репроопрема" д.о.о. Београд, чија је Понуда, евидентирана код Понуfјача под бројем 23/19 од
15.01.2019. године, једина оцењена као благовремена, одговарајуfiа и прихватљива са
понуfјеном ценом од 2.775.696,00 динара без ПДВ-а.
Ова, одлука се објављује на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници Наручиоца у
року од три дана од дана доношења.
ОБРАЗЛОЖЕF6Е
1. Предмет јавне набавке је набавка добара: Армаryра за погон - ТЕМ.
2: Процењена вредностјавне набавке износи: 3.500.000,00 динара без ПДВ-а.
3. Основни подаци о понуfјачима:
Ред. бр.

.,

Назив

.

1.

;,Novamat" д.о.о. Београд

2.

„Репро-опрема" д.о.о. Београд

3.

„Schiebel aktuatori" д.о.о. Јагодина

.

• Адреса

Лоле Рибара120
11250 Београд
Славонских бригада 26
11030 Београд
Кнегиње.Милице 119
35000 Јагодина
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4. Понуде које су одбијене, раэлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:
Ред. бр..
,
(из тачке
Разлози за одбијање понуде
ПонуТјена цена
„основни
подаци о
понуfјачима")
Понуда понуt)ача lNovamat" д.о.о. Београд је
неодговарајуflа и неприкватљива због тога што:
Понуfјач је доставио оверене цртеже регулационих
вентила за позиције,1 и 2 са уградним мерама које не
одговарају захтеваним, односно не одговарају уградним
мерама вентила које је Наручилац прецизирао
питање
(додатне
•.
одговором
на
постављено
_ _ ~-~~::•.,:. .~.. ,<. иинформације unw појашњња уве са
г мањем
понуда број 5366-Е.О3.О3.-589863/9-2018 од 26.12.2018.
године). У одговору се јасно наводи да је уградна мера
за позицију под редним бројем • :1 •техничке
спецификације 298тт, а за позицију под редним,
•
бројем 2 уградна мера је 420тт.
1
Прегледом понуде установљено је да је понуfјач за
2.710.200,00
позицију бр. 1 понудио уградбену дужину 292тт Динара без ПДВ-а
(захтевано 298тт), док је за позицију број 2 понудио
уградбену дужину 432тт (захтеван. о 420тт), што
• представља значајно одступање и прихватање тог
одсryпања изискивало би додатне трошкове за
наручиоца у смислу преправке цевовода, јер се
заптивачем наведено одступање не сме и не може
надокнадити.
На основу наведеног, понуFјени регулациони вентили по
својим уградбеним димензијама не одговарају захтеву
ову
понуду
чини
технички
Наручиоца,
што
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.
•

•

3

Понуда понуfјача „Schiebel aktuatori" д.о.о. Јагодина је
неодговарајуТiа и неприхватљива због тога што:
ПонуТјач је доставио оверене цртеже регулационих
вентила за позиције 1 и 2 са уградним мерама које не
одговарају захтеваним, односно не одговарају уградним
мерама •вентила које је Наручилац прециэирао
на
постављено
питање
(додатне
одговором
или
вези
са
припремањем
појашњења у
,информације
понуда број 5366-Е.О3.О3.-589863/9-2018 од 26.12.2018.
године). У одговору се јасно наводи да је уградна мера

2•685.904,00
инара
без ПДВ-а
д
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за позицију под редним бројем 1 техничке
спецификације 298тт, а за позицију под редним
. бројем 2 уградна мера је 420тт.
Прегледом понуде установљено је да је понуРјач за
позицију бр. 1 понудио уградбену дужину 230тт
(захтевано 298тт), ок је за позицију број 2 понудио
уградбену дужину ЗОтт (захтевано 420тт), што
представља значајно одсryпање и прихватање тогодступања изискивало би додатне трошкове за
наручиоца у смислу преправке цевовода, јер се
заптивачем наведено одступање не сме и не може
надокнадити.
На основу наведеног, понуђени реryлациони вентили по
евојим угр:дбеr.им димензијама.- нв -одгааарају- за;.теву
Наручиоца,
ову понуду
што
чини технички
неодговарајуfiом (члан З. став I. тачка 32) ЗЈН) и
неприхватљивом (члан З. став 1. тачка 33) ЗЈН, па се
иста одбија у складу са чланом 107. став 1. ЗЈН.
_

5. Понуда понуfјача, која није одбијена, а евидентирана је у тачки „основни подаци о
понуТјачима" под редним бројем: 2. „Репро-опрема" д.о.о. Београд је благовремена,
Наручилац је није одбио због битних недостатака,. одговарајућа је, не ограничава, нити
условљава права наручиоца или обавезе понуђача 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; Обэиром да је прибављена само једна прихватљива понуда, те да, у складу са 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 слу.чају кад је прибављена
само једна прихватљива понуда, донесе одлуку о додели уговора понуFјачу „Репро-опрема"
д.о.о. Београд, чија је понуда оцењена као благовремена, одговарајуfiа и прихватљива са
понуђеном ценом од 2.775.696,00 динара без ПДВ-а:
На основу свега наведеног одлучено је као у диспозитиву.
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Правна поука:
,
У складу са чланом 149. став 6. Закона о јавним набавкама Захтев за'заштиry права може се
поднети у року од десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
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Доставити: финансијском директору Огранка, орган з-;9 ној целини
комерцијалне послове Огранка, Комисији за ЈН и Архиви
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