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Наручилац - Јавно предузеЕге „Електропривреда Србије"
Бeorpaд

Адреса Yлицa цapицe Mилицe бp. 2
Место 11000 Београд
Број
Датум 2 7 -10- Z017

Ha основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије",
број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 47. Статута Јавног предузеЕга „Електопривреда Србије"
(ЈП EПC број 12.01.192621/30-16 од 25.05.2016. roд. - пpeчиwћeн тeкcт) и члaнa 37.
Правилника о уређивању поступка јавне набавке у Јавмом предузећу „Електропривреда
Србије" (ЈП EПC број 12.01.3020/3-15 од 01.10.2015. године), на основу Извештаја о
стручној оцени понуда комисије формиране Решења о образовању комисије број 12.01.-
562356/3-16 од 30.12.2016.године и Решења Републичке комисије за заштиту пpaвa у
постппцима јавних набавки којим је усвојен захтев зa заштитп права број 4-00-952/2017
од 22.08.2017. године, в.д. директора ЈП EПC доноси:

ОДЛУКУ O ДОДЕЛИ УГОВОРА O JABHOJ НАБАВЦИ
Централизована јавна набавка бр. 199-16

Уговор за jaBHy набавку радова: Изградња TC 35/10 kV „Момин Камен" додељује се
понуЕlачима са заједничком понудом:
1." С&Р Магма" д.о.о, Булевар Војводе Мишиfга 14, Београд, ПИБ 100138026, носилац
заједничке понуде,
2. "ТВИ" д.о.о, ул.Стојана Матиfга 44/2, Београд, ПИБ 106707005, учесник заједничке
понуде,
3. "АР Градња" д.о.о, ул.Водоводска бр.162а, Београд, ПИБ 101020436, учесник
заједничке понуде и
4. „Делинг" д.о.о., ул. Шиflи 66, Тузла, ПИБ 4209039530008, учесник заједничке понуде
чија понуда је оцењена као одговарајуfiа и прихватљива са понуfјеном ценом од
99.334.441,00 динара без ПДВ.

Ова одлука се објављује на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници
Наручиоца у року од три дана од дана доношења.

О БРАЗЛОЖЕЕ6Е

Назив~авне набавке'i.
Набавка радова: Изградња TC 35/10 kV „Момин
Камен «

Врстđ ~оступка~-вне набавке'~г Отворени поступак

1) Врста предмета јавне набавке: Радови
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2) Подаци о јавној набавци:

Процењена вредност јавне
набавке (без ПДB-а):

100.000.000,00 Р~СД

Вредност Уговора о јавној
набавци (без ПДB-а):

99.334.441,00 PCД

Вредност Уговора о јавној
набавци(са ПДB-ом):

119.201.329,20 PCД

Позиција У финансијском
планУ:

11.3— Ниш (Измене и допуне ГПП-а, план
инвестиционих Улагања 2016.)

3) Основни подаци о понУђачима

:  . . У ~ ?KfF'i'{` 
~г . Е

~.. .

"
` . А •

n лаговремене пон,Уде
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Бро ггоњУде,
датум'р време'

.

С аз°fY1'адреса о і1 ' П Б
ПошУђ к ~енаl

поднешења - Пд'В а)

: -: _: .. . . . _ .. ..,~
Заједничка понуда:
1."C&P Магма" д.о.о, 1.100138026

1'

е10.01-
263071/1-17 од

БУлевар Војводе Мишиflа 14,
Бeorpaд,
2.  д.о.о,
Ул.Стојана Матиflа 44/2

2.106707005

99.334.441,00
29.05.2017. год.

(10:36 )
3е AP Градња" д.о.о,
Ул Водоводска бр.162а

3.101020436 динара

Београд, 4.420903953
4. „Делинг" д.о.о.,
Ул. Шиflи бб

0008

Тузла
Заједничка понуда:
1."ГАТ" д.о.о.,
БУлевар Ослобођења ЗОа
Нови Сад, 1.100447637

е10.01- 2." Електрошумадија" д.о.о. 2.106299853
2 263071/2-17 од

29.05.2017. год.
Ул.Савиflа Млин бр. 2,
3."AX1S biro" д.о.о. 3.106206387 89.247.043,21

динара
(10,39 час) Ул. ШУмадијска бр. 21 4.104222098

Нови Сад
4."Саша Инжињеринг" д.о.о. 5.109152681

БУлевар Вељка ВлаховиЕга бр. 1/29
Зрењанин
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. 5. „Peni Yard" flP,
Булевар Ослобођења 46а,
Нови Сад

3
е10.01-

263256/1-17 од
, 29.05.2017. год.

(10,57 час)

"Енергомонтажа" д.о.о.
Ул Живојина Жујовиfiа бр. 14
Београд,

100001433 96.660.000,00
динара

,

4
е10.01-

263482/1-17 од
29.05.2017.год.

(11,23 часа)

„Монтпројект" Ц.О.О.
Ул Сурчински пут бр. 1е
Београд-Нови Београд

101665393 90.446.906,00
динара

5'

е10.01-
263525/1-17 од
29.05.2017. год.

(11,30 час)

Заједничка понуда:
1.,,Siemens" д.о.о.
ул• Омладинских бригада бр. 21

оград 
.2еЕлектроизградња" д.о.о.

ул. Топлице Милана 66
Београд

1.100060532

2.104068587

gg,303.560,00
динара

Неблаговреппене noн,yдe-HEMA

Ha претходну Одлуку о додели уговора број 12.01-79138/39-17 од 23.06.2017. године

овлашfiени представник групе понуfјача „S&R Magma" d.o.o., je поднео захтев зa заштиту

права који је Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки усвојила

као основан и делимично поништила отворени поступак јавне набавке радова у делу

стручне оцене понуда и доношења Одлуке о додели уговора. Комисија за предметну јавну

набавку је поступила у складу са решењем Републичке комисије за заштиту права у
поступцима јавних набавки, извршила нову стручну оцену понуда и сачинила нови

Извештај о стручној оцени понуда којим је констатовала следепе:
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4) Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуfјена
. цена тих понуда:

. п~У~~lаЧа
Разлози. адби тл понуда. 

Заједничка понуда:
Заједничка понуда:
1."ГАТ" д.о.о.,
Булевар Ослобођења ЗОа
Нови Сад,
2."Електрошумадија" д.о.о.
ул.Савиfiа Млин бр. 2,
3."AX1S biro" д.о.о.
ул. Шумадијска бр. 21
Нови Сад
4."Саша Инжињеринг" Д.О.О.
Булевар Вељка Влаховиfiа
бр. 1/29
Зрењанин
5. „Peni Yard" flP,

.Булевар Ослобођења 46а,
Нови Сад

.

Заједничка понуда наведених понуђача одбијена је као
неприхватљива, a y складу са чл. 106. Закона о јавним
набавкама, тј. због битних недостатака понуде.
Наиме, понуТјач у Обрасцу структуре цене, у одељку Ф
Уземљење и громобранска инсталација, у табели 3.
Громобранска инсталација, није уписао понуђену цену
(јединичну и укупну) за позицију 3.10 Остали
неспецифициран материјал, испорука и уградња, па није
могуfiе утврдити стварну садржину понуде и упоредити је
са другим понудама. .

"Енергомонтажа" Д.О.О.
ул. Живојина Жујовиfiа бр. 14
Београд,

Понуда наведеног понуђача одбијена је као
неприхватљива, из разлога што је Понуђен понудио
реле у трансформаторској нелији 35 kV који није у складу
са захтевима из техничке спецификације за предметну

јавну набавку, тј.:
a) Pene ABB REF615+R10600 не задовољава хардверске
захтеве (број струјних улаза) и нема потребне функције
заштите (диференцијална заштита трансформатора).

Заједничка понуда:
1.,,Siemens" д.о.о.
ул. Омладинских бригада бр.
21
Београд ~~2. Електроизградња д.о.о.
ул. Топлице Mилaнa бб
Београд

Заједничка понуда наведених понуђача одбијена је као
неприхватљива, јер понуђено добро Siemens , тип 8ВТ2
није одговарајуfiе из разлога што не испуњава захтев из
конкурсне документације да понуђено средњонапонско
постројење буде са излачивим вакуумским прекидачем
касетног тиna.
Из документације коју је поднела наведена rpyna
понуђача ce jacHo види дa ћелија типа 8ВТ2 припада
групи средњенапонских постројења са извлачивим
вакуумским прекидачем на колица, a не групи постројења
са извлачивим вакуумским прекидачем касетног тиna.

„Монтпројект" Д.О.О.
ул. Сурчински пут 6р. 1 е
Београд-Нови Београд

Понуда наведеног понуг7ача одбијена је као
неприхватљива, јер понуfјено добро типа CR1V,
произвоЕјача TSN Марибор није одговарајуfiе из разлога
што не испуњава захтев из конкурсне документације дa

Страна 4 од 6



понуђено средњенапонско постројење буде - са
извлачивим вакуумским прекидачем касетног тиna.
Из документације коју је поднео наведени понуfјач се
јасно види да fiелија типа CR1V припада групи
средњенапонских постројења са извлачивим вакуумским
прекидачем на колицима, a не групи постројења са
извлачивим вакуумским прекидачем касетног тиna.

5) Ранг листа понуђача на основу примене критеријума - најнижа
понуђена цена

Ред.
бр

Навив и а 
.

дреса понуЕјача ПонуТјена цена (без ПДB-а)

1'

Заједничка понуда:
1."С&Р Магма" д.о.о,
Бцлевар Војводе' Мишипа 14, Београд,
2. "тви" д.о.о,
ул.Стојана Матића 44/2
Београд,
3. "АР Гpaдњa" .д.оо, 
ул.Водоводска бр.162а
Београд,
4. „Делинг" д.о.о.,
ул. Шиflи 66
тузла

99.334.441,00 динара

6) Предлог комисије за доделу уговора о јавној набавци:

Након стручне оцене понуде Комисија за јавну набавку предлаже Наручиоцц да у

складу са чланом 107. став 3. Закона о јавним набавкама донесе Одлуку о додели

уговора понуfјачима ca заједничком понудом:
1."C&P Магма" д.о.о, Булевар Војводе Мишиfiа 14, Београд, ПИБ 100138026,
2. "тВИ" д.о.о, ул.Стојана Матиfiа 44/2, Београд, ПИБ 106707005,
3. "АР Градња" д.о.о, ул.Водоводска бр.162а, Београд, ПИБ 101020436,
4. ,,,gелинг" д.о.о., ул. Шиfiи 66, тузла, ПИБ 4209039530008

чија понуда је оцењена као одговарајуfга и прихватљива са понуТјеном ценом од

99.334.441,00 динара без ПДВ.
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Ha основу свега наведеног одлучено је као у диспозитиву.

Правна поука:
У складу са чланом 149. став 6. Закона о јавним набавкама Захтев за заштигу права

може се поднети у року од десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних

набавки.

=від„ 'иректора JП Еј1.С
А к

~-zr,гe
l̀ + ~~~N~~~А~ад Грчиfi

~•;~. ~._~.,~-~

доставити: 
- в.д. директора JП EПC .
- 2.5.0.0. Руководиоцу организационе целине за набавке и комерцијалне послове

- 2.5.6.3. Комисији за JH - Марија ПетровиЕг, дипл.правник
- Архиви

Страна 6 од 6


