ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Градска управа града Врања

Адреса наручиоца:

ул. Краља Милана бр. 1

Интернет страница наручиоца:

www.vranje.org.rs

Врста наручиоца:

Градска и општинска управа

Врста предмета:

Услуге

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:

Предмет јавне набавке су услуге на текућим поправкама, одржавању и унапређењу система
јавног осветљења на територији града Врања.
Наручилац je спровeo предметни поступак јавне набавке и закључио оквирни споразум са 2
(два) понуђача на период до три (3) године.
Одлуку о додели појединачног уговора о јавној набавци на основу оквирног споразума
наручилац је донео поновним отварањем конкуренције међу добављачима, применом
критеријума „најнижа понуђена цена“.
Назив и ознака из општег речника набавке: Услуге одржавања уличне расвете-50232100.
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

Уговорена вредност:

Укупна вредност појединачног уговора бр. 5 по предмету пружања услуга
на текућим поправкама, одржавању и унапређењу система јавног
осветљења на територији града Врања, утврђених на основу
спецификације објективних потреба и на основу утврђених количина у
2020. години, према спецификацији наручиоца је 5.999.555,00 РСД без
ПДВ-а, односно 7.199.466,00 РСД са ПДВ-ом

Критеријум за доделу уговора:
Наручилац је, у конкретној јавној набавци, одлучио да за оцењивање понуда, тј. да за вредновање и
упоређивање понуда за целокупну набавку примени критеријум „најнижа понуђена цена“.
Избор између достављених благовремених и прихватљивих понуда применом критеријума
„најнижа понуђена цена“ подразумева рангирање понуда само и искључиво на основу тога колика
је понуђена најнижа укупна цена за пружање услуга одржавања, или повећање функционалности
систем ајавног осветљења, кроз реализацију појединачних налога, на основу спецификације
објективних потреба и на основу прецизно утврђених количина, које је наручилац дефинисао у
моменту када је настала конкретна потреба за предметом набавке из оквирног споразума, без
обрачунатог ПДВ-а.
Критеријум за доделу уговора није примењиван и рангирање понуда није вршено у конкретном
поступку јавне набавке, сходно одредби члана 107. ставова 1. и 2. Закона о јавним набавкама, јер је
прибављена само једна прихватљива понуда.
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Број примљених понуда:

- Највиша

5.999.555,00 РСД без ПДВ-а, односно
7.199.466,00 РСД са ПДВ-ом

- Најнижа

5.999.555,00 РСД без ПДВ-а, односно
7.199.466,00 РСД са ПДВ-ом

- Највиша

5.999.555,00 РСД без ПДВ-а, односно
7.199.466,00 РСД са ПДВ-ом

- Најнижа

5.999.555,00 РСД без ПДВ-а, односно
7.199.466,00 РСД са ПДВ-ом

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Наручилац је закључио уговор са групом добрављача, без учешћа подизвођача

Датум доношења одлуке о додели уговора: 07.12.2020. године

Датум закључења уговора:

08.12.2020. године

Основни подаци о добављачу:
Група понуђача: Привредно друштво за извођење електроинсталатерских радова
“Jugelektro” д.о.о., ул. Радничка б.б. Врање, матични број 20157836, ПИБ 104395927, кога
заступа директор Игор Тасић, као носилац посла и Друштво за производњу, трговину и услуге
„Тесла системи“ д.о.о., ул. Милентија Поповића бр. 32а Београд-Нови Београд, матични број
20194596, ПИБ 104593699, кога заступа директор Зоран Татомировић, као члан групе

Период важења уговора:
Околности које представљају основ за измену уговора:

Уговор није подложан променама

Остале информације:
У отвореном поступку јавне набавке, наручилац је донео Одлуку бр. 404-25/2019-07/1 дана 02.07.2019. године године, о закључењу оквирног споразума са:
1. Групом понуђа: Друштво за пројектовање и изградњу електроенергетских објеката ？Фул електро“ д..о.о., ул. Цара Душана 266 Београд-Земун, матични број 20386355, ПИБ 105446260, кога заступа директор Миомир Ивановић, као носилац посла и Друштво за
грађевинске и електро услуге ？Максо бб“ д.о.о., ул. Бранка Радичевића бр. 28 Бајина Башта, матични број 20256877, ПИБ 104873290, кога заступа директор Миладин Максимовић, као први члан групе и Центар за енергетику и телекомуникације ？Центел“ д.о.о.,
ул. Раблеова 19/7 Београд-Звездара, матични број 21358363, ПИБ 110518047, кога заступа директор Иван Ћурчић, као други члан групе; који су поднели заједничку понуду без деловодног броја од 03.06.2019. године и
2. Групом понуђача: Привредно друштво за извођење електроинсталатерских радова “Jugelektro” д.о.о., ул. Радничка б.б. Врање, матични број 20157836, ПИБ 104395927, кога заступа директор гор Тасић, као носилац посла и Друштво за производњу, трговину и
услуге ？Тесла системи“ д.о.о., ул. Милентија Поповића бр. 32а Београд-Нови Београд, матични број 20194596, ПИБ 104593699, кога заступа директор Зоран Татомировић, као члан групе; који су поднели заједничку понуду дел.бр. 103/2019 од 14.06.2019. године,
јер наручилац није био у могућности да прецизно одреди количине и време настанка потреба за одређеном врстом(ама) услуга на текућим поправкама, одржавању и унапређењу система јавног осветљења на територији града Врања.
Предмер радова са дефинисаним количинама на појединачним позицијама ће се дефинисати на основу реалних и тренутних потреба наручиоца.
Оквирни споразум наручилац је закључио са наведена два понуђача, на временски рок од 3 (три) године, у којем ће Градска управа града Врања објективно сагледати тренутне потребе за одређеном врстом(ама) услуга на текућим поправкама, одржавању и
унапређењу система јавног осветљења на територији града Врања.
Појединачни уговор о јавној набавци бр. 5 на основу оквирног спразума, закључен је поновним отварањем конкуренције међу понуђачима, на основу предмера радова који је наручилац дефинисао на основу објективног сагледавања потреба за одређеном
врстом(ама) услуга на текућим поправкама, одржавању и унапређењу система јавног осветљења на територији града Врања, кроз годишње, средњорочно и дугорочно планирање. Уговор је закључен пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, на
основу одредбе члана 112. става 2. тачка 1) и 5) Закона о јавним набавкама.
Наручилац је закључио појединачни уговор бр. 5 дана 08.12.2020. године и истог дана доставио уговор добављачу, који је извршио потписивање и оверу уговора дана 08.12.2020. године. Добављач је наручиоцу доставио оверене и потписане примерке уговора
дана 08.12.2020. године. Наручилац је испунио своју обавезу из члана 116. ЗЈН дана 08.12.2020. године

