
ЈАВНО КОМУНАЛНО “WWW-l
Цара Пшпра 3/1

ПРЕДУЗЕ'НЕ т . 325-950050002253545
Тр. 205-113917–ох

"TOHHOBOHH ПИБ·104764767
Матични Број 10233940

Јавно комунално предузеће
Наруиилап “топлоти“ Ојрсновац

Адреса цара Лааарл зп

Место usnu Обреновац

WWW 2013— “и 74
датум 04 74. 2073
На основу нлапа ms. am“ а јавним набавкама ("Сл масних pc" вр muz, 14/15 и дах/15), 37 Статута
Јавног комунално. нрвдуаела .,Таплоаод~· Обреновац, директор наруниада Швнпг комунално. предузећа
··Топлввод·· Обреновацnur-mc"

одлуку
0 дОШЗЈШ УГОВОРА

v поступку јавне набавке мале вреднееги нлбаикв добара
препнегјввне набавке: Елем–рпматершал,3173МНО—Електронски,електромеханичкии електротехнички

материја., редни број mw

manama cc Уговор за јавну набавку понуђачу „mw о.о а горњи Милановац са оедицпен у Горњем
Милановцу, улива Иле поле Рибпра бр ш, buguje понуда број 2019–6431/8од ш .1 није године оцењена иао
најповољнија

Ову Одлуку објавити на Порталу јавних наеовки и интерног станици Наруниопа у року од 3 (три)
дана од дана доношења

Усваја cc Извештај о (пручнпј онени понуда број 2019-6431/10 од 04.11.2019 године КОЈИ је оанинила
Комисија за јавну набавку пбрпзевача регненои број 2019–о431/3ад 21 m ZOWanm-xc.

о 5 р а т л „ ж . на а

Нпручидпц је дана zum шо године доноо Одлуиу о локретану поступка јавне набавке број zom.
оци/2 зајдвну набавкудобара. Елепроиатеријап, редни бр 18119.

За наведенујавну набавку наручилацје дана 23 m 3019 године овуавио поана за подношење понудд на
Ппрпл) јавних набавки, интерног огранини Наруниона.

до истека рока за подношење понуда на адресу нпруииопа пристигле су 3 (три) понуде.

Након спроведеног поетупка отварања понуда Комисија та уавну набавку приступила је прегледу „
с .руаној оцени понуда и о томе спчинила иааеппау о отрунној оцени понуда

у иавешгоју о етруиној оцени понуда бр. 019–543 то од 04 1 | 20 u; године, Комисија за јавну набавку
коиствтовшл је следспс

11/8728-237 Факс1011/8728-238 Директор: 011/8728-239Централ .



5 0; ЈАВНО КОМУНАЛНО 85:33:23
ПРЕДУЗЕ'ћЕ T 4257950050002153545

,
“по“

1) Врши предмет јпвис мбнвко je: добро

2) "Fauna june набавке је: Елскгроматеријал

Предмет Јавне набавке обиинош је у више „.;me
X He

или ји
A)

3) Вредност уговора „ јапипј ивбнвцп:

**ТОПЛОВОД“
т. 205–113917–53
пив. 104754767
Магични брод, 20233940

“panel-sum apenuocnam namene износи 220 ОШЏШдинара без ПДВ–а.

Вредностушиори „ ,“qu набавци „wen 139 519,05 динара бе; ПДВ–в
Вредност угоиора о јавној набавци износи 157 434,35 динпрд ca ПДВ–им

4) Прсдмеша јавна набавка je mm)-lupam!y Плану давних иабавки Јкп „Тппловод“ Обреновац 'm 2019 годину
бр 20 1 menu/13 од 01 10 2019.гпдинс.на позицији број 1 1 11

5) грешио u наведену јавну „(amy обезбеђена су у Програчу „manum 11<r1 „Топловод'“ Обреновац и
ФинансиЈском ииниу за 2019 годину, у оквиру кота 51 100

6) Укупан број подиотих понуда: 3

Напиши: „„quan
Биолонремоие ппнуде neam иврсмсне понуде

1
„_Е1ооот 5151е1-п“с1 „ о београд, понуда Број /201ч–б431/б од 31.10 2019. 09:23

2 „Umpmm“ (1.0 a Земун. понуда број
2019–6431/7 би 0111 2019 10.03

_

} „Њпел“ и o о Горњи Милановац, понуда Број
· име–бити 01111019 у 1006

7) Основни подпииопт ђацима:

1„,Е1есош sistem“ д.о.о Беоци/(

Сециште Владимира Поповићахеш
11145 100012105

Магични броу- nznm
Законскиmpg...“ Желимир Вујовић
Понуда поднета самостмнп

Централа: 011/8728–237 Факс: 011/8728-238 Директор: 01 1/8728–239
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ЈАВНО КОМУНАЛНО ОБРЕНОВА"
Цара Пазара зп

-9500600022635–45
Тр 205-1139п-6в

НТОПЛОВОДЦ пив- mus/nm
Матична Spoj:шлем:

Понубепа пана:
(боа 1 ”JB—a)

195 има

Средства финансијскпг обезбеђења.
постављена монида и мснично овлашћење као
аивштапиона гаранција (трцнција да по понуђап
приступити„mummy уговора. уколико нсговв

пон да б де оденсна као најпопољнија)

Начин и усппви плаћања. v максималном року од 45 да а од дана комгшетнс
испоруке добара, односно пријема исправне q nm рс

Гврантни рок на испорупснадобра
Рок испоруке прсдмогниадобара.

и месеца од дана исппруке добара

3 дана од дана потписивања угпнпрп
Важност „онудо s_n дана од дана отварања понуда

Уписати да пи Je понуђач регистрован код
намеикноп органа, односио уписа. у
одговара; ·ии регистар и од ког дашма

Понупан је уписану рспистар понуђача. статус
ак. иван,

z „Unipmm“ д.о.о Земун

Содишао _ Батајпички Пут 3А,Б=ограл
Пи Б 100014203

Матични брпј: 17|41457

Законски заступник. Синиша Кицић
Понуда полипа: самостално
Понуђена дсна
(без ПДВ–а) |55.747,00

Средства финансшскш обсаоођсња
досаављсна мсница и мснично овлашћење као
аиаиаапиона гаранција (гаранцијд да по понуаан
приступиаи пшписикању уговора, укопико његова

пон да 5 до одсњсна као најповољнији)

Начин и услови manama: \] максималном року од 45 дана од дана ком племе
иопор ко добара. односно пријема исправне фпвпш

Гараитни рок од испоруиснадобра 9 месецаод дана испоруке добара
Рок испоруко предхчетних добара: a дана од дана потписивања уаовора

Bum-1061 понуде: & дана од дана отварања понуда
Уписати да да до понуђач регистрован код
usmenom: органа, односно уписан у
пдговзрдјући рсгиоаар и од ког да ма

Понуђач Је уписан у регистар понуђача,опат
mmm

:. "Пита“ д.о.о Гпрњп Мпадиовап

Ссдипт Иве Лоле Рибара бр. 10 I

Центршш: O! 1/8728-237 Факс МИЛИ–238 Дирекгпр. 011/8728-239



ЈАВНО КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕћЕ

"ТОПЛОВОД"

оврвновмх
Цара пшарв 3/1

Тр 205-11391743
пир 104764767
Матинап број“ 20233940

nus 107659818

Матични број, 20846470

Заиопспи заступник Невена Поњаиип

- ,
ПонудаНолит спмоетопио
Понуђева пена: 13952905(Без ПДВ-а)

Средствлфинансиусвогобезбеђења:
достављени меница и маничне пвлашћсњс као
аипитапиона принцип (ГдрВНЦИЈ& да he понуђаи
приступити пошисиппњу утоворв, укопиио п.с. ова

понуда буде оцењена као најппшљнијд)

Начин и услови плаћања. У маисииаппом року од 45 папа од дана иоиппстнс
испорукедобара одпоопо пршсмп исправне фаитурс

Гарантви рок „a испоручена добра. u месепп ел дама испоруквдобарп
Рок испоруке предисгпихдооара- ц папа од дааа пптписивдњвуговора

Важиоог понуде a_n дана од дана Grupa!“ понуда
Упислтипа пи Је попуђан регистрован код
„mmm органа, односио уписан у
одговара, ћи регистар и од ког датума

ПоиуђачЈе уписан у регистар понуђача статус
пктивва

8) Понуде које су одбијена, разлоге за њихово одбијање и понуђену пепу Tu). пппудп:

Т р. 3259500600022535–45

Број, под водим Је Поппоеипап Понуђена попа Разпти за Пдбијањс понуде
попуда заведена понуде оса ·.opm

/ / /

9) иа-шп примене мевопмогпје попдера:

Криаери
понуђена ! си

Копиеија ,e. поппо је прегледала све понуде. утврдила и фориирш ранг пишу прихватљивих понуда

РАНГ листи нож-тами
Ред бр Понуђдч Понуђено пена без ПДВ–а :

1. .,lbrcn“ d.n.a Гпрњи Мппаповвп 13952995 динара

z. „Uni,-mm“ д.о.о Земун изишао пивара

\
3. „Elecam sislem“д.о.о Београд

'

naumu динара

Централа, О! “8728–237 Факс: 011/8728-233

м коуи се примењује припииоп оцењивања понуда, односно за доделу уговора је пв'иижд

Диретор 011/8728–239



ЈАВНО КОМУНАЛНО ОБРЕновАц
Цара падараш

ПРЕДУЗЕ'ћЕ т.р: 325—9500600022635–45
т.р 2054 [3917-68

\ "ТОПЛОВОД" nus. mmm
Матични брод“ mamoа& ←”uma

1П)Ннив поиуђичп коме се ппцељује угпвор. .. ako je понуђач навео да ће Hmm извршти )u помоћ
подизвођача и нааив подизвођача.

Комисшп, после сарунне имене понуда, аонстааује да је поиуда понуђача

.,Њгел“ до о Горњи Милановац, ваводена под бр.2019–6А3 111; on 01.11.2019 године
благоароиеиа, одговарајући, прихватљиад. т: предлаже наручиоду тбор дете и доделу
уговора наведеном понуђачу

Изабрани nos)/nm поднео Је понуду са подизаођанеи–

да Не Y

Одговорно лиде наручиопа прихватило Је предлог Комисије за jasne набавке. те је на основу валонског
овлашћења довело ову Одлуху о додели уговора иоуова се уговор о Јавно] набавци додељује понуђачу “lbrea”
оо о Горњи Миланоаап за паиуду бр 2019-6431/8 од 01.11 ша године.

На основу uzmem, одлуаеиаје као у диспозитиау оне Одлуке.

ПОУКА о mma-mm сгвдству:
Против ове Одлуке, захтев за запишу права може да се подпеее у року од 5 (пет) дана од дана Mum-

osjmwnma на Пир-плу јпвних набавки. Захтев ое подноси Наручиоцу, а вопија се ис'швремеио дооаааоа
Републичкој иомисиуи за ааштиту права у поступцима jam-mx набавки Захтев мора да садржи nemame
прописане члаиом 151 Закона о давним набавкама. Подносилдп захтева дужан Је да уплати таксу на рачин
вуое–га Републике Србше сходно нлану 155 Закона о јавним „аеааиаиа

Борис Ивковић, диплеи

Централа 011/8728-237 Факс:011/8728-233 Директор: O] 1/87287239


