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Јп

Место

11500

Бројодлукг

2043"

Датум

14 40 21149

(додатан
Š“)

B/Š

основу члана 108 Закона ојавиим набавкама (“Сп. гласник FC" Бр. IZA/12. lil/IS и 68115), 37 Статута
копу–напног предузећа „Таљ-довод“ Обрснсвш. директор наручиопа Јавног комуналног предузећа
'Тошшиод · Обренпппц доноси:

H11

Vam-mr

одлуку

O дОДЕл'И УГОВОРА
у поступку .аапо набавке мале вреднпсти, наваапа радоаа
Асфалтирање улица након рсионспрукције, оанадидо и изгради-В мрежа, ознака из
прелчспапнс
45233222 ← Радови на паппочааању и асфалтирану површина,
општег роннида
45233140 ← Радови на путним, редни број: 17/19

„sam

„sam

„.;an

„Шумадија пут“ д о.о Puna-1, са седиштем у Рини-у,
noname cc опор да јавну наоаапу
улишт Акадска бр. 157. чија Је понуда број 2019–5933/6 од 14 10.2019 године auu-beim
најповољнији.
епу Одлуку „mmm на Порталу

mm „adam

m

и

интернет првници Наручиона у року од

дана од дана доношења
Vema се Извешиј а стручној оцени понуда број 2019–5933/8 од 15 102019 године који је
КоиисиЈп „Jam
обрааоаааа решењем броЈ une-593313 од 02.10 2019.гадине,

„sam

3

(три)

mmm

Обрлзлпжење
Нарунипад je дана 02 10 2019 mmm: доноо Одлуку о покретању поступка јавне набавке spo, 20195933/2 аа Јали) набавку радова: Асфвлтирвње упада папоп реконструкције, санације и изградње мрежа. редни

бр 17/19.

За пааоденууаану mammy наручити]: дана uz 102019 године обуааио позив
ПорталуЈаинИх Hmm. интернет отраници Наручиоид

Za

подношење понуда па

до испка рока за подношење понуда на адресу оаруниода приститв je (mma) понуда
1
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Матични број· 20233940

mapa“

Никон спроведеног нвегуниа
понуда Комисија аа јавну набавку приступила је прегледу и
отрунцоу оцени понуде и о тоие санинила иавешта, n cwyunoj онсни понуда.

у извештај) о стручни] оцени нанудв ор 2019-5933/0 од 15 10 2019.гпдинг,Ксииси|л твЈапну мабпвку
ивнпптовапн Je следеће:
1)

chm "pema. јавне набавке је: радови

2) прцдие. jnnue набавке је: Асфаптирање улица ннион реконпрукције, санације

и иат–радње

мрежа

Преднет Јавне набавне обликован je y више партија
X

Не

или

да
А)

Процетвенв вредност јавне набавке итноси 2.000 000.00 динара 603

или

3) Вредностушвора п јавној набавци:
Вредност уговпра о јавној набавци износи 2.000 000,00 динара без ПДВ–а.
Вредност утовора е јавној набавци Mar-mou 2.400 000.00 диннрв св ПДВ-ам
4) Пренневна Јавна набавка је планирана у Плану давних набавци
ор 2015-0913/13 01101 10 2019 године, на нотициЈи Брај 13.5.
5) Средства

„

mn.

on:!oson“ Обреновац та 2019. годину

Jam

ннпвицу обсзбеђена су у Пропраму поонвваљн ЈКП „Тпплпвпд“ Обреновац
наведену
ФинансиЈском плану за 2019 тодину, у оквиру конта 532по,53240,53990

&)

Укунипнројноцнвгни попуна:

1

Назив/име понуђача
Благпвргмене пон ве

..Шуиадијвпут·-доо гипвн, нонуднброј
.2019-5933/502114101019. у 10-23
7) Основни подаци

п

Небнагевренене понуде
)

ппиуђшшмп:

„Шумадија пут“ д,о.о Puna-·,
Седиште

Авалски бр. |о7

пив
Централа: 011/8728-237

1

Факс 011/8728–238

0 744042
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Дир:ктор:011/8728-239
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104764797
Магиани орој

Матинни Број-

07461461

Законски ааступииа

оаефан Murray-wenn

Понуда поднета

самостално

”on)/nma дела
(беа ПДВ–а)

Изашао

Средства финднсшскт обезбеђења

достављени меница и mmm-m овлашћење кап
пидитадиона гаранција (гаранција да не понуђач
приступити потписивању уговора, укплико његова
понуда 5 де оцењена вао најповољнија)

у максималном року од 45 дана од дана коиплогне

Начин и услови плаћања:

испор ке добара. односно пријема исправне фактуре
писменог или усменог позива
и cm в/и од тренутка
овлашаеио
Наруниопа

Одзив понуђача

или
лица које је
од стране
воавеипења путем имејла Нар чиопа

Сукиесивно, у року од Ц дана ранунајупи од дана
пријема писаног, усменог или позива упућеног етај! поатгом. односно пријема авдате локације

Рок за аавршетви радова:

гарвптни рок за итведене предметне радове.

2

Важнпст понуде

8) Попупе које су одбијене.

поиула заведена
/

/

на-тип прпп

те

Понуђач је уписан у регистар понурапа етвтус
«munem.

разлоге аа mma одбијање " понуђену пепу тих

подносилац
поиуде

Број под којим је

(mm romane

31 дан од дана отварања понуда

Уписати да ли је понудан регистрован код
надлежног органа, односно уписан у
одговара. ћи рогнсгар и од ког датума

91

mmm

Разлози за одбијање понуде

Понуђено пена
без пореза

методологије попдвр

„»..qu

/

/

4

Критеријум који се примењује припикои оцењивања понуда, односно за доделу уговора је пајппиа
попупепа uzmi.

c обзиром даје пристигла једна понуда понуђача „Шумадија пут до

o. Рипањ, заведена под бр. 2019–
5933/6 од 14.10.2019 године и да је благонремена, одтоварајупа и прихватљива, комисија није формирала
ранг листу прихватљизин понуда. него предлаже наручиоду извор исте и доделу уговора наведеном

понуђачу.
10)

назпв понуђач: коме се додељује уговор, а ако је понуђлч навео да ће набавку извршити уз помоћ
поднзводана и нааиа ппдизвпђвча

Конисија. поеае стручне оцене поиуаа, констатује даје понуда понуђача

Центрапа ш 1/8723—237

Факс 01

mms-zas

директор: ш

„mx-239
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”suu'a
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т.р
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т.р. 325–9вопопошозам

пив.

104764707
Матипии броЈ

mmm

д.ол. Furlan„ umna-<a под Ер.2019–5933/6 од 14.10.2019 mmwc
благовремена, одговарајућа. прихватљива, та првдлпжв наручиоцу избор исте и доделу
Утвара наведеном понуђачу.

„УН)/Мадија пут“

Изабрани понупнн иоднооје понуду са подизвођачем.

да

Не

X

Одшворио лице наруниода прихватио je предлог Комисије ва Јавне набавке, те Је на основу законског
овлашћења донели ову Одлуку о додели уговора којим се уговор о јавној набавци додаљује понуђвну
„Шумадија пук“ :: о.о Furlan. та понуду бр. 2019-5933/6 од 14,101019тодине.
На осмину итнвтог.
Је као у диспозшиву ова Одлуке

„wam

поум () пгАвпоМ сгшству:
Против оне Одлуке. mm ан ваштиту права иоткс да се „односа у року од s (пет) дана од дана mono!
објављивања на порталу „равних Hmm aama ce подиоси иврупиопу, а копија ов иотоврамвно доставља
гепуопичкоу комисији ва тдпттиту права у поступцима јавних načnim mm мора да садржи елементе
151

Закона о јавиим ндоавиана. Подносштац захтева дужан да да уплати такву на рвиии
прописана нланои
оуоета Републике Србије сходно нлану 155, Закона о Јавним набавкама.

Централа: 011/8728—237

Факс: 011/8728-238

Директор: 011/8728–239

