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“TOHHOBOH” пив- 104764757
Mamma" брпј 202339ch

Jam комунално предузећ:
Наруиилап “Тимоти“ Обреновац

Адреса Цара папара 3/1

Место шоп оорсноааи

Бреј–тупе ŽVŽ')“ 4475 M
EBU“ Oiogzuza

Ha основу члана нов Закона о јавним избавклма ("Сл главнив FC" бр mm.ms и .sx/15).
члана 37 Статута Јавног kom/manum предузела ЈКП ,. “Maxon“ Обреновац, директр наруниоаа
[naum комуналног предузећа ··Топловад·· Обреновац доноси:

ОДЛУКУ
() додшш уговор».

у поступкујадне набавне мале вредности, предмет јавне набавке: Апарати за аааариватве; ознака иа
општег речника набавке 42662000, редни број што

додељује се Уговор за јавну набавку понујјану „&er инженеринг Београд, чија је понуда
број 2020-1179/17 ад 27.05.2020←тдине muameraKme најдовољнија.

Ову Одлуку ебј'авит на порталу јавних набавки и интернет стрмини Наруниода у року од !
(три) дана од дана доношења.

Усваја се Извештај а етруннај аденн понуда број 2020-1 news on (JA оо 2020лодине који је
санинила Комисија па јавну набавку образовани решењем број 20204179/12 од и os 2010Јодине.

o a р а : а „ ж е њ ·:

Наручилшје дана имаше године донео Одлуау о покрппњу паступка јавне набавке иале
вредности (Одлука број шант/п). за јавну набавку добара ← Апарати да завиринање, шифра из
om: тежио, редни бр.09/20.

ва наведену јавну набавку нарунилаи је даиа IS што године објавио пааив ва подношење
понуда на Порталу јаанив набавка и интернет страници наручиона

до macka рока за подношење поиуда на адресу наручиона приспите су 4 (четири) понуде.

Након спроведеног поступка отварања понуда Комисија ва јавну набавку приступила је
прегледу и стручној оцени понуда и о томе санинила итаештдј о стручној оцени понуда.

Централа: DI 1/8728–237 Фикс1011/8728-238 Директор: 01 1/8728—239



ЈАВНО КОМУНАЛНО оБРЕНОВАЦ
Цара Лазараш

ПРЕДУЗЕ'ћЕ Т-Р 325-9500600022635–45
т р: 105-113917-68

нТОПЛОВОДН пив: 104764751
Магични бриј 20233940

У извештају о етрунној оцени понуда бр. 2020-1179/25 од 04,06.2020.годинг. Коииеијв за
уавну набавку констатовала је следеће

1) врета предметајавне набавке је: добра.

2) Преднег јавне набавке je: Апарати за оавариаање

:) Пронењенадредноотјаоне набавке нзноен 2000 000,00 динара без Пдв-а

4) Предметјвене набавке обликован је у више партија.
Х Не

или

до

5) Вредност уговора о jam-m] набавци.
Вредност уговора о јавној нвбаани mucen 373 04000 динара без Пдв-а.
вредност уговора о јавној “sam“ нзноен 1.053шоп динара еа ПДВ–Ом.

6) Предиетнв јина набаана је планирана у Паану јавних набании ЈКП „топаовод“ Обреновац Ја
2020. годину бр 2020 ← ша од 27 02.2020.године, на позицији броЈ и 5

7) Средства за наведену јавну набавку обеобеђена су у Програну Hameum] ЈКП „топповод~·
Обреновац и Фннаноијеном плану за 2020 годину, у оквиру конта 023.

&) kanančpojnonnemx понуда: 4

Назив/име понуђача

знањаренене понуде Небааговренене понуде

1. .,Рефит инжењеринг“ Београд. понуда Број /20204 179117 од 27 05 2020. у 09:59

2 „Енергоглобал“ доо Футог. понуда epoj 20207 /
1 179113 од 27 05 2020. 10:47

3 „Mcsseruhnogas“ на Београд, понуда брш /· 2020-1179/19 од 22.05.2020. 09 21

4 „Marna-r" доо Умка, понуда броЈ 2020-1 179/21 /· од 20.05 2020. 10:03

Централа: 011/8728-237 Факс: (Jil/871831” Директор' 011/8728-239
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ПРЕДУЗЕ'ћЕ т, 325–9500600022635-45

оа“не?“
“топповод' T 2051 ПзП–ов

пив: 104764757
Матични број zezamo

9) Основни подаци о понуђаиина:

| Назив/име понуђача. .,гефиг инжењеринг“ Београд

Седиш: Радничка од 47, Београд
пив— mmm
Матични број znounsu
zamak" ааст пнии: Наташа Арнаутовић
Понуда поднт= самостално
Понуђена попа оеа пдв←а mamom
Срсдогаа фииаисијпког пбсзбсђењд: Меница за nasamo" пон 'ne

Ham и услови плаћања“ Рок manama Je до As (аегрдсссгпег) дана од дана комплетне
испао из дооара. односно до пријема исправне quam/pe

Место испоруке.
Франко матациа ЈКП „топлоаод-Обреновш, ул Цара Лааара

3/1.
Рок испоруке: 30 дана од потписивања угоаора.
Важност понуде: 30 дана од дана отварања пон де
rupama" рок- џ месеца од дана испор кс добара
Уписаги да ли je понуђач
регистрован код надлежног органа.
односно уписан у одгпварајући
репастар и од ког дат ма

понуђанје уписан у Регистар понуђача, статус Активан

2 Наша/име понуђача: „Енергоптсоал-доо Футог

Седишта @p шкогорсиа 57, Футог

nus: 105544707

Матични број. zoasosao
Законски заступник: Миодраг Санио
Понуда тджт– самостално
Понуђепа цена би nm”; „видра
Средства финансијског ооеааеђењв Менипа аа овоиљноег понуде
Начин и услови плаћања:

Рокmana.“je до 45 (чпрдесетпст)дана од дана ксиалегне
испср ас добара, односно до пријема исправнедааигуре.

Место испоруке—
Франка магацин ЈКП „Тошшвод" Обреновац, ул. Цара Лазара

3/| .
Рок испоруке: ш дана од „mmm; уговора
Вашаш понуде: & nur-m од дана отварања поп до
Гврах–пни рок' и месеца од дана „cm.; не добара
Уписаги да ли је понуђач
Jel-nemem" кодHmmm органа.
Централа: Gil/872841”

понуђач je уписан у Региогар понуђана, статус Активан
Факс: 01 1/8728–238 директор: 01 пат–239
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** °v JABHO КОМУНАЛНО 355533ng

ПРЕДУЗЕ'ћЕ Т.р: 325–9500501102153545

&о”eno?“
“ТОПЛОВОД"

Тр. 205–1mins
пив· 104764767
Man.-W број: 20233940

uni-mem) уписан у одтвпрајући
регистар и од m дооуив

3. Hmm/„Me попуђпнд: „Меззвпсћповвч“ во Беогрвд

Седиппе' Бвњичии „ | az. Београд
пив. moouzm
Млтични број: 0701 145!

Законски доступник: 'Борђе sam
Понуда поднето: „mmm
Помени um Gaa ПДВ–а: z.zx9.soo,oo
СредствоФинансијскпгобшбеђењл: Меницп та избиљнпст понуде
пании и умови плаћања“ Рок плаћања је до 45 (четрдесетих-Мама од дана комплггие

испор ис дооаро. uni-(omaz до npuim исправне mem/pe.
Место испоруке:

Фрпнио ипгппипЈКП „Теплпвпд“ оореноввц, уљ цтрв двотра
3/1.

Рои испоруке: ш двпв од потписивања уговора
Ham-mn понуде: ш дано од двнв оппрвњвпонуде
Гврвшни рок: & месецаод дана испор ис добара
Уписаги да ли де попуђви
регистровли иод надлежног органа,
односио уписан у одгпвврвјући
_регисТап и од погдвтума

понуђач je уписвн у Регистлр понуђача, ствтус Активан

4. Назив/име понуђача: „Mama-r“доо Умкд

Седиште дрогонира Станојловића 56, VW
пив: 100417559

Матични број: 07824670
Законски звтупник: плита Митровић
понуди поднета само:"пшнп
Поиуђена цена без ПДВ–а |,во7,в55.пи
Средствафинансијског обезбеђења Mamma та озбиљност понуде
umu и услови плоплњв: Рок пптпвњвje до 45 (чогрдосстпег) дана од дана кпмгшпне

испор пе доеарв. односно до притеиа исправне фаитурс.
Memo испоруке: Франки ивгвдин ЈКП „Топловод“ обреиовоп. ул. Цара Лазара

3/1
Рок испоруке: и дана од потписивања угпворп
Рвжпост понуде: m од Auuu отварања понуде
гвроптпи рои:

L д

_4 месеца од дана испорукедобара

Централа: 011/8728–237 Факс. 011/8728–238 Директор: 011/8728–239
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ПРЕДУЗЕТАЕ „р. 325← “Матапан–45
Тр. zas-1 13917-sx

“TOTUIOBOH” пив- штато o&„Еновг Матични број: 20233940

Уписапа да ли је понуђач
регистрован код надлежног органа,
односно уписан у одговарају"и понуђпч је уписан у Регистар понуђача, статуеAnana"
регистар и од ког дат ма

m) Пон пе које с одбијене, разлоге за њихово одбијање ипон пену нену тих пон да-
Број под којим Подносилвц понуде Понуђена пена беа mnom за одбијање понуде
је понуда nma—a
заведена

20104179/13 „Енергоглобал доо 2 354.234,94 Понуда је изнад проненене
Omer вредности.

2020-1179/19 "M““g'd'mg” ““ 2.25950000 ”WWW "““” "WW-°"?
еаград вредности

u) Начин примене методологије пондерв-
Критеријум који се примењује приликом пцењивања понуда, односно за доделу уговора је

најнижа понуђени цени.

Комисијаје пошто је прегледала све понуде. формирала ранг лист прихватљивих понуда.
mm- листн понумчи

Репбр. Понупан- Помуђепа нена бео ПДВ–д .

x .,геоит инжењеринг" Београд тицао динара

1. „Marx-m“ доо Унва Lssmxsmu динара

12) Нааиа понупана коме се додељује уговор:

Комисија, поеле стручне оцене понуда, констатује да је понуда понуђача ,.гефит
инжењеринг“ Esarpa, заведена под бројем 2020–1179/17 од 27 us шогодине, благовремено,
пдшвврајућд, прихватљива и најповољнија, те предлаже наручиону ивоор исте и доделу уговора
наведеном понуђдчу.

Изабрани понуђач поднеоје понуду са подиавођаием.

да Не X

Одговорно виде ипручивцз прихватило је предлог Комисије за јавне набавке, те је на основу
законског овлашћења донело ову Одлуку о додали уговора којом се уговор о јавној набавци додељује
понуђачу .,Рефиг инжењеринг“ Београд, да понуду 10204179/17од 27.05.2020.тдинс.

На основу изнетог. одлучено је као у диспозитиау ове Одлуке.

ПОУКАо провном crn/laxy:
Против оне Одлуке. захтев за заштиту права може да се поднесе у року од 5 (пет) дана од дана

њеног објављивања на Порт—алу јавних набавки Зато се подноси Нарувиоду, а копија се
истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавка. Захтев
мора да садржи елементе прописане нланом 15: Закона о јавним набавкама Подносилац захтева
Централа: Ell/87231” Факс 011/8728–238 Директор: OI 1/8728–239



o о„„ c ,“ ? JABHO КОМУНАЛНО 3533?ng
ПРЕДУЗЕћЕ Т.р. 315-9500600022635-45

“ „ Т р 205413917–53
o „ ТОПЛОВОД пи шант
“Еноха? Мзтични број. 20233940

дужим је na упллти такву на pam буџсгв Републике Србије сходно «my 156. Закона о јавним
набавкама.

"(na опловод" ОбреновацW!

Центрвлж 01 1/87284237 Факс: 011/8723-238 Директор: 011/3723-239


