
ЈABHO КОМУНАЛНО “”W““
Цара Лпзара 3'|

ПРЕДУЗЕ'ћЕ Гнкупи рачун зн–шчзчом:
mmm“ 30 нзчп–ах

“ТОПЛОВОД“ nus mmm
Матични &an шззт

Јавно жжунплио предузеће
пару пидвц “Tomroson'·06p=1aoeau

Адреса ара Лазара 3/1

Мет 11500 Обреновац

орој Одлуке 51916 – шетао

датум & cu ша

На основу пданв 108 Занона ојавнии набавкама("сл Шавникwe); ши, 14115 и акти) и
илвнв 37, Статут Јавнот иоиунваног предузећа ,.гопаоиод·· Обреновац, nupcmp ивру–шоца Јавног
ноиунапнвг предузећа "'Гшшопод" Обреновац доноси

одлукуoдодвли уговор».

јавна набавке Санапија реквиирукцнјаи иттраднва„pm препв пројекту,

оитака изопштегречникп набввкв4523ј000← >алови на изградњи nemam вонунннаииошн и

електроенертских водова. pam број. 05/19

Додељује ·:е Уговор ва јавну нвовану дапупану ..LM kome1c“'d.o,m Obrenovac, оа ссшпшсм у
уп. Војвода Мишипв бр 190 обрановаи, нија јв понуда број тојч-јзшиз од 04.04 2019 тодина
mmm нао најповољнија

Ову Одпуну пбјдни'гп на Порту јавних наоадни и интернет страници Наручиоив у року од 3
при) дана од двнв доношења.

Усваја се umem—41 о стручној оцени попуна број шпице/[9 од 09 од 2019 „одана који јо
аанинила Комисија ва јввиу иаоавну образована Решењем број 2019-1 30913 од 2817 2019. тодина

Образложење
Наручипш је дана 23.112 шо mmc допао Одпуну в покретању попуокв јваие паоадне

(Одлука број zom-130917). за јавну „mm радова ← Санвцнјв. роноиструпција и ивтрадња “po“
према пројекту. шифра ипоаипат рвпниив набавна о „311700. редни бр 115119

за нввадону јаопу набавку наруниаад ја дана 04 031019 јоште објавио попив ва „www
понуда на Ппргалу јавних нвбавкп. интернет страници Наручиона „ nopmy wymčmmx т.јасила
Републипе Cp611j=|16azn прописа.

до маска рока за пшнишење понуда на аарасу Наруниоиа „pm.—mma ја | (Јелић) понуда

Након опроошнпој тшсгупна отварања Понуда Комисија за јавну набавку приступјгш је
препшу и стручној оцени понуда и о тоне сапиипаа msma, о стручиој оцени попуна
Ценгрпли'О1|/Х72Б–237 Факс: 01 1/8728–238 директор, 01 папино



ЈАВНОКОМУНАЛНО ОБРЕновАЦ
цара Jump; 311

ПРЕДУЗЕћЕ 'Гскућипнчун 3 цветом;
Текупирачуи 1п5–11зв17–ох

"ТОПЛОВОД" 11и13· 10117р47о7
Маи–„м ороу.mmm”rum“

У швешшу о стручно) оцени понуда бр 21119–1309/19 on 09.04.2019. mmwc, Каинсијв sa
јавну набавку констатовала је следећа

1) Врста предмет)авие набавке Је радови

2) Предмет јавне набавке „· Стација, реконсгрукцша и mmm иреиа према ||anch
3) Процењена вредностима ивеавие укупно и netačno ш amy napmjy

A) Прелмспапне нававве ввиииован je у више „ври ma.

х Не

или

др

Б] Процемнавредноп јавнеmome имосц sx seamuon лииарв би ПДВ-а

4) Вредност уговора о јввној нвбавци.
Вршиоот уговора o Јавно, набавциmm 35 752.7о1.00цинарц Без пдв–а,
Вреднпст уговора o Јаша) набавци износи mz 915 434.011 цинврв са nma-om.

5) Предметиа Јавна навввва је плинирпна у 1 1у јавних „mm 11<n „'I'nn'lonon'“ Обрсповаи 13
21119 годину бр 2018-89ХЗЈХ од 27.03.2019. године. на пиипши број 1.3„1

&) средста за „вцецеиу muy набавку обтбеђенз су ) Програму пословања 11<1·1 ,.Топлопод“
Обреновац и Финвнсшовом плану ») 21119. годину, у оквиру конта 1122

7) Укупан бројпоиистихцоцуоа 1

Назив/им: „оиупвна

Благоиремеие „Mya: Нееаашвремеиапокупе
ЗаЈшничка по11уда..1.м ивше1с← dno. Obrenovac 1

иосилац понуде, «„manu „кг–пет Тес flex" a о о.
Zabmžje, „Izo-ekomom" d о о. Obrenovac

1 (вопављецв 04,041019 mame» 11”)

8) cenom подаци о "W;/nauma.

1. ,.LM Матис“ ,а o Obrenovac ← Носилац (mu)/ne

Седиште Bojana:Мишипвор 190, Обргнпвцц
11ив. |03691389

Матични број 20002034

Зимски вапуцнив: Musa)“ now
Централа 01 1/8728–237 omv UI „8723-2312 Дирекшр: 01 “8727—9011
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ЈАВНО КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕ'ћЕ
"ТОПЛОВОД“

сврсновнц
Цара Пааарп ш
гекупи рачун. 353–10959611–63
:еиуппринуги 2054 шет–ов
nm;- Hmmmme spoj. zumom

Понуда поднета (шиистшпо/ш
тхтзтђшши/ш една-„напонуди) Заједничка понуда

nauma-(a пена wem! no динара би ПДБ– а
Средства фииапсијсшг„Summa оаикпрска гаранииуааа озбиљном поп де

Услови и начин плаћања

Рок плапања Је до 45 папа од дана испосгаиљања иеирпине
прнарсмеие (ш минималним „mw „о rs дана панелу
наредна ириареиош штуачии) или окончане сиПаЦиЈе
Привремени или рнониана cm)/munja се испоствшва на
основу погписанаг и омрсног обрачунског чиста
грађевинске књиге. Плаћање се арши уплатои на рачун
пон ђача.Пон Гуа-: ниЈедочвољсполдзахтгвааваис

Рок аа пристан и заврше.ак радова по
градилиштима,

у складу са предаогои нируниоиа да параду динаиг m
плана (који га сасmmm део техничке спецификације)

Гараигии рок xa иааедене грапеаииске „
машинске радоие, zame, године од дана примопрсдау'е„Mona

Гарангии рок га иепрруиен
иагерпјал и опреи · 1 (две) године Gamma испоруке добара

важносг понуде во дана од дана од израња пошли
Уписааи да ли је понуда–. регистрован
код ншхежиог органа, односио уписан
' одговара} ћи perla-rap И од nor nav/Ma

Пануђан Је уписан у Регистар mmm nmyc
Аш ИВАН

2 Наша/име плана групе понуђача hemo Тед ”Ex" а.д.о, каогеде

Седиште Александра Аде Симоаипа sp 132.Обрспоквп

пив: mxmnzs
Магични броу: 21015008

Законски „„an плана групе
Уписаги да Ј: понуђач регисграпан
гари naum ог органа. рднрсна уписан
у адгсаарауупи регистар и од когдагуиа

Димипријс Tm ноаии

Поиуђпч Је уписан у гегиаар понуђачи.птус
АКТИЕАН

з Назив/име члана групе поиуђача „|:о–еншпоиг· д.о.о. оргепруас

Седиште Немањини ар 132.06pcnouau
пио шшовоз

Магични број naslon
Законски аапуинии члана гр пе· драгаи Јоиааип

Упиши да ли је понуђач perun“!ропап
код надлежног органа, односно уписан
» оиграррај ћи регистар и од ког диумв

Понуђич ,е уписан у Регискар понуђача, егагуе
АКТИВА! |

Централа: о! mms—237 Фпкс 011/8728-238 диреигор от пат-906
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JABHO КОМУНАЛНО оврвнонац

Цара Лазараи
ПРЕДУЗЕћЕ Текући ранун : јтзооооз

Текунирачун заз–нзчп–ох
““ТОПЛОВОД" nm; голман

МатиннпорориоизушaР1н03

?) Понуде које су одвојене. разлоге за њихово snimam и понуђену пеку гнх понуда

Ерпј под којим је Под ооилпп Понуђенд пева гаапоаи за одбијањсЏуд; *
пон ·де дошли-п

, , . / ј

IO) nam прпиенс мстпдплпгнје "лидери:

Кригеријум који ес примењује приппком пцењиизња понуди. односно за доделу уговора је
најнижа понуђена пена

С обзиром да је пристигла једна понуда. групе понуђача «uju је насипи nocna „LM kmncrc"
о. о, онгепоуас, заведсна под бројем zow–noeus оа m own; годпне „ па је влаговреиеаа,
одговарајуна и прнхваггвпва, Комисији вије формирала ранг листу прпхваавивих понуда. него
предаваоНаруппоцу избор ноге и доделу уговора нспшсном понунвну.

mmm понуђача коме се доле. „ уговор, а ако је понуђач навсо да не „sam „..me уз
"wo“ попизџоћича и назив полпзпођааа

Комисија. после wwwmm попуна. вопсгагујоаа јо понуда прупе попуанча чији је носилац
посла ,.|_М komerc" d_n и. obmanuo. заведена под бројем 2019-1309/15 од (MOJ 7.019 годиие
опаговрсиана опјопарвјупа. прикпагливи „ пијпоаолппјн. 1е предлаже Наручпопп изаор исп- и

доделу уговора аеведенси понугјаиу.

Изабрани понуђач поднео je понуду са попизџођвчсм.

да Не Х

Одговорно пипе Наоуаиоца прихватаоје предлог Комиснје за јаппу набавку. |е је на о ону
законовој одпашпења донело ову Одлуку о додели уговора појам се уговор о јавној нпбпвци додељује
ппнуђачу „LM komerc“ до о. Obrenovac за попуну бр zemnog/15 оа 04,04 2019. шине.

На оснопуmmm. огшу-гоно је као у апспшигипу ове Одлуке.

поум () пгавном средству:
“pun/m ове Одлуке. злхтев за заштиту права mm па се поднесе у року од је (дат) шта од

дана њеног објављивања на Порту јавних наоавки. Захтев се подноси Наручипцу, а копија се
итопремепо доставља Републичкој комисији за зашаиау права у попуппимв јавник набавка. ama.
мора да садржи елементе прописано члпном ш. amua о Јавним набавкама, Подноеиаап захтева

. Закона о јавнимtry/mm je аа уппааи гаксу на parum аупега Републике Србије: модне ·паиу ј.
набавкама

Llcn рана OIK/87284” Факс m МПЦ–238 * диропшр 01 „8727-906


