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ПРЕДУЗЕћЕ Текући рачун: 355–10959бо-о3
Текући рачун 2п5—НЗ917-68

"ТОПЛОВОДЦ mms: гамбит
Dan-me"? Матични број· 20233940

Јавно mm)/Naum предузеће
Нарунилац “Tormesa“ обрононан

Адреса цара Лазара 3/1

Место 11500 Обреновац

spoj WW f ”lwМиа/з
датум % ? „ 03 7 u 2 &

Hm оонову члана тв Закона оWW набавкама ("Сл. гласник pc" бр, uza/12, 14/15 и sans)
37. Статута Јавног комуналног предузећа „Tom-ama“ Обреновац, директор наручиоцв Јавног
комуналногпредузећа “'Гоплошд“Обреноввн доноси.

одлукуоneam" УГОЕОРА

у поетупку јавне набавке: јапна набавна мале вредности, набавка услуга
предметјавне набавке: Осигурање лица од незгоде, ооигуране имовине и оредотава, ознака из општег

речника набавке боб 10000, редни број- 07/20

додељује се Уговор за јавну набавку лонуђану Компанијадунаа осигурам“оде Београд,
Македоноиа 5p.4 иијаје понуда број шеми/б од 18 више године оцењена као „mummy.

Ову Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет отраници Наручиода у року од 3
(три) дана од дана доношена

Vanja ое извештај о стручнсџ оцени понуда број zom-mw од |803.2020.тдипе који је
овнинила Комисија за јавну набавкуобразована решењем број zrno-mw; од 09 о: 2020 године

о & р . : л o ж e њ ·

Нарунилац је дана 09.03.2020.године донео Одлуку о поирегању поступка јавне набавке број
20204424/2 за јавну набавку услуга ← Осигурање лица од неваоде, ооилурлње имовине и средстава,
редни 5p.07/20.

ва наведену јавну набавку нарунилад је дана 09 031020 године објавио позив за подношење
понуда на лоргвлујааннн набавци, интернет страници Наручиоца.

до „mn рока аа подношење понуда на адресу наручиоив приолигле је 1 (Jenna) допуна.

Након спроведеног поступка mup-uan понуда Комисија за јавну набавку приступила је
прегледу и стручној оцени понуда и о томе сачинила извештај о етрунној оцени понуда

Цен1ралп:011/8728–237 Факс' GI 1/8728-233 Директор 011/8727–906
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ЦараПазара an
ПРЕДУЗЕћЕ Temu рачук: 355–1095050–53

Текући рачун: 2054miraz
„» "ТОПЛОВОД" ПИБ: mmm

“ Oe '· Мат инни брнј. 20233940

У иввештвју о (пручнвј' днени понуда suzom-mw вд наишло тоднне, Компенјв за јавну
набавку нонстоваваје следеће.

1) Врста предмета јавне набавне слуга

2) Предмет јавне набавке је: свитурањепина од нетгоне, осигурање инавине и средстава

3) Пронењена вредност јавне набавке упупнв п ввевбпо :: оваку партију:

Предмегјавне набавне одликован је у више партија:

х Не

или

да

А) Прененена вредност јавне набавне итноеи z.snn.ouu,ou динара би пораз:

4) nm.-m уговпрао јавној вабавпп:
Вредпоет уговора о јавној набавци износи 2 230 349,10 динара бен “преза
Вредност угрверв п јавиој набавци износи z.379.579,49 динара са порезом.

5) Предметтта јавна набавна је планирана у Плану јавних набавни ЈКП „Tomasom Обреновац за
2020. годину бр.2020–| u/x од 27.02.2020. године, на позицији број ји.

б) Средетва ав наведену јавну набавку обезбеђена су у Програму предавања nm „Топловод“
Обреновац и Финннеијенвм штвну за 2020. годину, у пквиру конта 551.

7) Укупан број ппдппих понуда: 1

Назив/име пвнугјана

Бввгввренене понуде Небнагевремене понуде

„ Компанијв„дунав осигурањ=“дде, Sp понуде 2020- !
има од ње: 2020 1037

s) Основни нпдапп о понуђачнма:

1. Назив/име понуђача: Компанија .дупав осигуранвевдо

Седиште МакедонскиSpA Београд
ПиБ- mooowss

Матични број: 07045393
Централа: 011/8728-237 Факс: Oil/872823}? Директор 01113727-906



~ ”° JABI–IO КОМУНАЛНО 35:33:33,
ПРЕДУЗЕ'НЕ Текући рачун- 355–1095960-63

'генупи рачун: 2054 шоп–ов
"ТОПЛОВОДЦ nus: шиши

Магични број mamu~)о—„ново

Законски заступник: љубоиир Зец, дир то еБренодан
Понуда поднета: соиоепгвлно/дд
нодшоођвцен/аа едмичт ишао; самостално

"on)/beka usb-IB без "opran 2_280_849,10
глануђен износ по оенову представа то 000 00

превентиве ' '

Средства финансијског обезбеђена уписати
која су средити: финансијског пбгзп'еђењц
т „mm u дали су достављени)

доегављенвменица и менично овлашћење за
озбиљност понуде

плаћање уиупне премије осигурања дршипе сеНачини слови плаћања: .У
ошедном, напред за годин дана

Важнш понуде (минимум 30 дана од дана
отварања пон да)
Упит" да "" Ј° "W”“ ““"“Рш" "°“ Понупанјеуписанурегистарпонуоанаиогатуе јенадлежног органа односно уписан у млин/анодговарајућирегистар и од ког датума

30 дана

9) Понуде које суmm . рлзппге заmma одбијање и понуђену пепу тих „nm.:
Број под којим је Подносилан Понуђено пена human за одбијање понуде
понуда заведена понуде без nopm

/ / / /

10) Ничив промене методологијепппшерш

Критериј воји се примењује припииоги оцењивања понуда, односно за доделу уговора је на нижа
mmm енд

с обзиром да је пристигла једна понуда, понуђача ,дунвв осигурањсадо Београд. заведена
под 51:1020–1424/6од топом године и даје благовремено, одговарајућа и прихватљива, ноииоија
није формирала ранг писту прихватљивих понуда, него предлаже ивруниоцу избор исте и доделу
уговора наведеном понуђлчу

шнвзпв понуђачи коме се naam:—We уговор, а ово је ппнуђпч навео u не набавку извршити уз
помоћ подиавопапви назив подизвопана:

Комисијд, после стручне оцене понуда, констатује да је понуда понуђача Компанија
,.дунов псигурпње“апо Београд Маиедоноив бр.4, задедеиа под врши–цињ од
ши 2020.гцдине благовремено, одговарајућа) прихватљива и најпонољнија, ге
предлаже наруниоцу избор исте и доделу уговора наведеном понуђачу.

Изабрани понупан поднеоје понуду са подизвођанеи

да Не Y

uempm- 011/8728-237 Факс' 011/8728-238 Диретор: 011/8727-906



ЈАВНО КОМУНАЛНО овгвновац
ЦараЛазара 3/1

ПРЕДУЗЕ'НЕ Текулп рану ·355-1095960–63
Текупи рвнуи- 205413917-55"ТОПЛОВОД" ПИБ. 104764767
Матични брод: гшззта—”mo““

Одговпрнв лице наруцнона прихвптипеје предлог Комисије за јавне набавке, ве је на основу
авконског овлашлеава донело сву Одлуку о додели уговора којом се уговор о Јат–сој наввваи додељује
понуђпчу Компанија„дунаи осигурање~~адо Београд, за понудубр.2020–1424/бод из више године

На основуизнет, одлучено је као у wenom-may све Одлуке

nom o плавномсушетву:
Прогив све Одлуке, захтев за ааппопу права може да се поднесе у року од 5 (пег) дана од дина

њеног објављивања на лоргалу давних набавка, sama се подноси наручиоду, а копнуа се
истовремено допавља гепудлнваој комисији за ааштиту права у поступцима давних нвсавхи. Злхжв
иора да садржи елемеапе прописане чланом 151, Закона о Јавним набавкама. Подносилаџ захтева
дужан је да уплати гаасу вв ранин бупетв Републике Србије схпднп Њиш-ду 155 Закона o Јавним
иабаааама,

ЈКП „Топловод“ Обреновац
nupemp

Борис Иввовић, дипл ек.

Централ31011/8728-237 Факс Oil/872843)? Директор: 011/8727-906


