ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:

ЈКП "Топловод" Обреновац

Адреса наручиоца:

Цара Лазара 3/1
11500 Обреновац

Интернет страница наручиоца: www.toplovodobrenovac.org.rs
Врста наручиоца:

Јавна предузећа-локална самоуправа

Број и датум доношења одлуке: 2015-486/14 од 17.03.2015. године
Врста предмета:

Добра

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:
Услугa закупа пословне зграде Број: 01/2014
Шифра допунског речника-PA02-закуп

Број и датум закључења првобитно закљученог уговора у случају преговарачког поступка
из члана 36. став 1. тач. 4) и 5) Закона:

Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:
Основ за примену: На основу чл. 36. ст. 1. тач. 2) и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012), чл. 5. Правилника
о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.
гласник РС” бр. 29/2013) и Мишљења Управе за јавне набавке број 2015-486/2 од 12.02.2015.године.
Јавно комунално предузеће "Топловод" Обреновац основано је 01.12.2006.године на основу извршене статусне промене
издвајањем организационе јединице "Грејање" из Јавног комуналног предузећа "Обреновац". У првој години пословања дошло је
до повећаног броја кадрова и јавила се потреба за додатним пословним простором, јер постојећи пословни простор у улици Цара
Лазара 3/1 (где је седиште наручиоца) није био довољан за несметано функционисање Наручиоца. Наручилац је дана
28.12.2007.године узео под закуп пословне просторије у згради која се налази у улици Војводе Мишића 241 у Обреновцу. У
поменутој згради налазимо се и данас и у међувремену смо уложили значајна финансијска средства у опремање пословног
простора (климатизација, интернет и етернет мрежа, аудио-видео надзор, даљинско управљање системом кроз етернет мрежу, тј.
аутоматска контрола читаве топлификационе мреже при чему је слање и пријем сигнала рутирано и оријентисано ка пословној
згради) како бисмо могли несметано да функционишемо и пружамо услуге ради којих смо основани. Поменути објекат има
обезбеђену одговарајућу инфраструктуру и налази се у непосредној близини Оснивача ГО "Обреновац", што запосленима и
корисницима услуга олакшава комуникацију приликом реализације конкретних захтева.Мишљење Наручиоца је да би свака
евентуална селидба само проузроковала додатне трошкове, односно да би била нерационална, јер би захтевала застој активности,
а Наручилац би у том случају претрпео многе губитке. Такође, у граду тренутно не постоји објекат који би својим капацитетом и
ценом за Наручиоца био боље и економичније решење.

Процењенa вредност јавне набавке:

3.500.000,00

Број примљених понуда:

1

- Највиша

3.600.000,00

- Најнижа

3.600.000,00

- Највиша

3.360.000,00 (након преговарања)

- Најнижа

3.360.000,00 (након преговарања)

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

/

Основни подаци о понуђачу и понуди којој је додељен уговор :
Безаревић Војка, Краља Милутина 23/Б, 11500 Обреновац
ЈМБГ:2106948798417

Период важења уговора:

Овај уговор закључује се на одређено време,
односно за период од дана потписивања
уговора до 31.01.2016. године.

Подаци о начину и року за подношење захтева за заштиту права:

Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 10 дана од дана
пријема исте. Захтев се подноси Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних
набавки, а предаје наручиоцу.

Остале информације:

