ЈЕДИНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ
Д.О.О. БЕОГРАД
Немањина 22-26, Београд, Република Србија
У складу са тачком 3.7.14 Водича за набавке Европске инвестиционе банке објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд, као Наручилац,
дана 31.12.2018. године донело је Одлуку о покретању међународног отвореног
поступка набавке радова - извођење грађевинских и грађевинско-занатских радова за
довођење у функционално стање дела објекта и гараже Технолошког парка у Новом
Саду (фазa II/2 и фаза II/2а), број набавке RID – W/IOP1 – 2018.
Набавка се финансира средствима зајма Европске инвестиционе банке, у складу
Финансијским уговором о реализацији пројекта „Истраживање и развој у јавном
сектору“ закљученог између Европске инвестиционе банке и Републике Србије дана 04.
марта 2010. године, а који је ратификован Законом о потврђивању Финансијског
уговора (Истраживање и развој у јавном сектору) између Републике Србије и Европске
инвестиционе банке („Сл.гласник РС – Међународни уговори”, број 5/10 и 11/2017).
Предмет набавке: Извођење грађевинских и грађевинско-занатских радова за довођење
у функционално стање дела објекта и гараже Технолошког парка у Новом Саду (Фазa
II/2 и Фаза II/2а).
У поступку набавке понуда су достављене у складу са процедуром ”две коверте”, при
којој се и техничке (административне) и финансијске понуде подносе заједно, али у
одвојеним ковертама. Техничке (административне) понуде се прве отварају и оцењују у
погледу прихватљивости. Након оцене техничке (административне) прихватљивости
свих поднетих понуда, Наручилац доноси Одлуку о квалификованости и упућује позив
Понуђачима чије су техничке (административне) понуде оцењене као прихватљиве и
спроводи поступак отварања њихових финансијских понуда.
Позив за подношење понуда објављен је у Службеном листу Европске уније, на
Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, дана 17.06.2019. године, са
роком за подношење понуда до дана 29.07.2019. године до 11:00 часова.
Отварање понуда одржано је дана 29.07.2019. године.
Наручилац је примио четири понуде у поступку набавке и то:
-

-

Група понуђача: W.D. Concord West d.o.o. Београд, Зрењанински пут 150А, МПП
Јединство АД Севојно, Првомајска бб, Модулор д.о.о. Београд, Николаја
Салтикова 61 и Тесла Системи д.о.о. Београд, др Ивана Рибара 181а
Група понуђача: K.E.SZ. International d.o.o. Beograd, Ђорђа Станојевића 12,
11070 Нови Београд и „KESZ EPITO SZERELO“ ZRT, Hungary
Група понуђача: „Градина“ д.о.о. Београд, Масариков трг 8, Београд – Земун,
„Инобачка“ д.о.о. Нови Сад, Булевар ослобођења 30а, Нови Сад и „АГ-УНС“
Архитектонско грађевински институт д.о.о. Нови Сад, ул. др Јовановића 4

-

Група понуђача: „Енергопројект високоградња“ Булевар Михаила Пупина бр.
12, Београд, „BAUWESEN” д.о.о. Лазаревац, Карађорђева 32а, Лазаревац и
„Амига“ д.о.о. Краљево, Тике Коларевића 66, Краљево

Наручилац је дана 12.02.2020. године донео Одлуку о квалификованости понуђача.
По правоснажности Одлуке о квалификованости понуђача, Позив за отварање
финансијских понуда упућен је квалификованом понуђачу дана 15.05.2020. године.
На интернет страници Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о.
Београд објављена је Информација о јавном отварању финансијских понуда.
Поступак отварања финансијских понуда спроведен је у просторијама Наручиоца, дана
18.05.2020. године.
Наручилац је дана 18.06.2020. године донео Одлуку о додели уговора.
По правоснажности Одлуке о додели уговора, дана 03.07.2020. године Наручилац је
закључио уговор са Групом понуђача: K.E.SZ. International“ д.о.о. Београд, Ђорђа
Станојевића 12, 11070 Нови Београд, Србија (члан групе) и „KESZ Epito es Szerelo
Zrt.“, ул. Гутенберг 25-27, 6722 Сегедин, Мађарска (водећи члан), понуда број: 4494 од
29.07.2019.. године, у вредности од 7.966.719,70 евра без ПДВ.
.

