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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА   

Сектор материјално-финансијских послова 

06 Број 404-ЈН-267/15-19 

29. 10. 2015. године 

Б е о г р а д 

  

                             

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/2015, 68/2015), 

Извештаја о стручној оцени понуда у поступку набавке мале вредности радова – Сезонски сервис опреме 

котларница и топловодних подстаница за грејну сезону 2015/16 на територији Републике Србије-ПУ-18, за 

потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН бр. 267/15, обликованe по партијама, и овлашћења из Решења 

министра унутрашњих послова 01 број 13367/14 од 17. децембра 2014. године, доносим 

 

 

О Д Л У К У 

 

о додели Уговора за ЈН број 267/15 

 

1. Уговор у поступку набавке мале вредности радова – Сезонски сервис опреме котларница и топловодних 

подстаница за грејну сезону 2015/16 на територији Републике Србије-ПУ-18, обликованe по партијама, за 

потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН бр. 267/15, додељује се 

 

- за Партију 1- ПУ за град Београд – понуђачу „ТЕРМОСЕРВИС-ХОРЊАК“ ВРБАС, 

- за Партију 4- ПУ Сремска Митровица – понуђачу „ХИДРОТЕРМА“ ДОО СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА, 

- за Партију 5- ПУ Сомбор – понуђачу „ХИДРОТЕРМА“ ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА, 

- за Партију 6- ПУ Шабац – понуђачу „ДАБИКОМ“ ДОО БЕОГРАД, 

- за Партију 8.- ПУ Панчево – понуђачу „ФРИГОИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО ПАНЧЕВО, 

- за Партију 10- ПУ Нови Сад – понуђачу „ТЕРМОСЕРВИС-ХОРЊАК“ ВРБАС, 

- за Партију 16- ПУ Пирот – понуђачу ПД „МАГМОНТ“ ДОО ПИРОТ и 

- за Партију 17- ПУ Прокупље – понуђачу „ТЕРМОВЕНТ-ДУО“ ДОО ВРАЊЕ. 

 

2. Обуставља се поступак јавне набавке мале вредности радова – Сезонски сервис опреме котларница и 

топловодних подстаница за грејну сезону 2015/16 на територији Републике Србије-ПУ-18, обликованe по 

партијама, за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН бр. 267/15, у делу, и то заследеће партије из 

разлога: 

 

- за Партију 2- ПУ Ниш –јер није примљена ниједна прихватљива понуда, 

- за Партију 3- ПУ Крагујевац - јер није примљена ниједна прихватљива понуда, 

- за Партију 7- ПУ Краљево – јер није примљена ниједна понуда, 

- за Партију 9- ПУ Чачак - јер није примљена ниједна прихватљива понуда, 

- за Партију 11- ПУ Јагодина - јер није примљена ниједна прихватљива понуда, 

- за Партију 12- ПУ Пожаревац - јер није примљена ниједна понуда, 

- за Партију 13- ПУ Зајечар - јер није примљена ниједна прихватљива понуда, 

- за Партију 14- ПУ Лесковац - јер није примљена ниједна прихватљива понуда, 

- за Партију 15- ПУ Нови Пазар- јер није примљена ниједна понуда, 

- за Партију 18- ПУ Врање- ер није примљена ниједна прихватљива понуда. 

 

3. Одлука ступа на снагу даном правноснажности. 
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4. Ову Одлуку треба објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Министарства унутрашњих 

послова, у року од 3 дана од дана њеног доношења. 

 

О б р а з л о ж е њ е: 
 

1.  На основу члана 39. Закона о јавним набавкама, Одлуке о покретању поступка јавне набавке радова 06 број 

404-ЈН-267/15-01 од  30.09.2015. године, Министарство унутрашњих послова као Наручилац, спровело је 

поступак  јавне набавке мале вредности радова – Сезонски сервис опреме котларница и топловодних 

подстаница за грејну сезону 2015/16 на територији Републике Србије-ПУ-18, обликованe по партијама. 

 

2. Процењена вредност ове јавне набавке износи 4.999.000,00 динара без ПДВ-а и то: 

Предметна набавка обликована је у осамнаест партија: 

 

- Партија 1: 1.412.00,00 дин - ПУ за град Београд 

- Партија 2: 75.000,00 дин -  ПУ Ниш 

- Партија 3: 75.000,00 дин.- ПУ Крагујевац 

- Партија 4: 160.000,00 дин. -  ПУ Сремска Митровица 

- Партија 5: 95.000,00 дин.-  ПУ Сомбор 

- Партија 6: 430.000,00 дин. -  ПУ Шабац 

- Партија 7: 120.000,00 дин.-  ПУ Краљево 

- Партија 8: 400.000,00 дин.- ПУ Панчево 

- Партија 9: 105.000,00 дин.- ПУ Чачак 

- Партија 10: 850.000,00 дин.-ПУ Нови Сад 

- Партија 11: 77.000,00 дин - ПУ Јагодина 

- Партија 12: 400.000,00 дин.-ПУ Пожаревац 

- Партија 13: 80.000,00 дин.- ПУ Зајечар 

- Партија 14: 110.000,00 дин.-ПУ Лесковац 

- Партија 15: 205.000,00 дин - ПУ Нови Пазар 

- Партија 16: 130.000,00 дин.- ПУ Пирот 

- Партија 17: 175.000,00 дин. -ПУ Прокупље 

Партија 18 : 100.000,00 дин.- ПУ Врање. 

 

Записником са отварања понуда од 21.10.2015. године приликом уписивања процењених вредности 

појединачних партија, дошло је до техничке грешке те је за партију 10, уместо процењена вредност у износу 

од 850.000,00 динара наведено процењена вредност у висини од 105.000,00 динара. 

 

Средства за реализацију набавке обезбеђена су у Плану извршења буџета МУП-а за 2015. годину, економска 

класификација 5113. 

 

3. Рок за подношење понуда био је 21.10.2015. године до 10:00 сати. 

 

4. Благовремено су понуде доставили следећи понуђачи:  

„МДА ИНСПЕКТ“ ДОО НИШ 

„ТЕРМОВЕНТ-ДУО“ ДОО ВРАЊЕ 

ПД „МАГМОНТ“ ДОО ПИРОТ 

„ФРИГОИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО ПАНЧЕВО 

„ХИДРОТЕРМА“ ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

„ТЕРМОСЕРВИС-ХОРЊАК“ ВРБАС 

„МИНЕЛ СЕРВИС ТЕРМОМОНТАЖА“ БЕОГРАД 

„ДАБИКОМ“ ДОО БЕОГРАД 
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„НАШ ДИМЊАК“ ДОО ЗРЕЊАНИН са подизвођачима „ENVIROSERV“ ДОО, БЕОГРАД, 

„ТЕРМОЕНЕРГЕТИК ПЛУС“ ДОО, БЕОГРАД и „ANAHEM“ ДОО, БЕОГРАД 

„ГАС ТЕХ“ ДОО ИНЂИЈА  

 

5. Поступак отварања понуда спроведен је дана 21. 10. 2015. године, са почетком у 12:00 часова, а окончан 

истог дана у 12:41 часова. 

 

6. Након разматрања понуда Комисија је утврдила: 

 

За Партију 1 – ПУ за град Београд,  понуде су доставили следећи понуђачи: 

 

- „ТЕРМОСЕРВИС-ХОРЊАК“ ВРБАС, 

- „МИНЕЛ СЕРВИС ТЕРМОМОНТАЖА“ БЕОГРАД, 

- „ДАБИКОМ“ ДОО БЕОГРАД и 

- „НАШ ДИМЊАК“ ДОО ЗРЕЊАНИН са подизвођачима „ENVIROSERV“ ДОО, БЕОГРАД, 

„ТЕРМОЕНЕРГЕТИК ПЛУС“ ДОО, БЕОГРАД и „ANAHEM“ ДОО, БЕОГРАД 

 

а) да је понуда понуђача „ТЕРМОСЕРВИС-ХОРЊАК“ ВРБАС, по понуђеној укупној цени у износу од 

684.200,00 динара без ПДВ-а, одговарајућа и прихватљива, на основу достављене понуде 06 број 404-ЈН-

267/15-10 од 20.10.2015. године. 

 

Понуђач „ТЕРМОСЕРВИС-ХОРЊАК“ ВРБАС, доставио је понуду 06 број 404-ЈН-267/15-10 од 20.10.2015. 

године. Понуда је благовремена тј. пристигла је дана 20.10.2015. године у 12:15 часова. Понуђенe су следеће 

цене и услови набавке: 

 

Понуђена цена без ПДВ-а: 684.200,00 динара 

 

- РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: 15 дана од дана увођења у посао. (Рок извођења радова не може бити дужи од 

15 дана рачунајући од дана увођења у посао. Уколико понуђач понуди дужи рок извођења радова од наведеног 

понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.) 

- ГАРАНТНИ РОК ЗА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ: 1 године од дана пријема радова. (Гарантни рок на изведене 

радове не може бити краћи од 1 (једне) године рачунајући од дана пријема радова. Уколико понуђач понуди 

гарантни рок краћи наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.) 

- ГАРАНТНИ РОК НА УГРАЂЕНУ ОПРЕМУ: 2 године од дана пријема радова. (Гарантни рок на уграђену 

опрему не може бити краћи од 2 (две) године рачунајући од дана пријема радова. Уколико понуђач понуди 

гарантни рок краћи наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.) 

- РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 90 дана од дана отварања понуде (минимум 60 дана од дана отварања понуде, у 

случају да понуђач понуди краћи рок опције понуде од 60 дана од дана отварања понуде, понуда ће се 

сматрати неприхватљивом и неће се разматрати). 

 

Из свега напред наведеног, Комисија предлаже да се понуда понуђача „ТЕРМОСЕРВИС-ХОРЊАК“ ВРБАС 

за Партију 1 оцени као прихватљива. 

 

 

б) да је понуда понуђача „МИНЕЛ СЕРВИС ТЕРМОМОНТАЖА“ БЕОГРАД, по понуђеној укупној цени у 

износу од 1.878.500,00 динара без ПДВ-а, неприхватљива, на основу достављене понуде 06 број 404-ЈН-

267/15-12 од 20.10.2015. године, с обзиром да није у складу са  чланом 3.став 1.тачка 33. Закона о јавним 

набавкама, јер премашује процењену вредност предметне набавке 

 

Понуђач „МИНЕЛ СЕРВИС ТЕРМОМОНТАЖА“ БЕОГРАД, доставио је понуду 06 број 404-ЈН-267/15-12 

од 20.10.2015. године. Понуда је благовремена тј. пристигла је дана 20.10.2015. године у 14:18 часова. 

Понуђенe су следеће цене и услови набавке: 
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Понуђена цена без ПДВ-а: 1.878.500,00 динара 

 

- РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: 15 дана од дана увођења у посао. (Рок извођења радова не може бити дужи од 

15 дана рачунајући од дана увођења у посао. Уколико понуђач понуди дужи рок извођења радова од наведеног 

понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.) 

- ГАРАНТНИ РОК ЗА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ: 1 године од дана пријема радова. (Гарантни рок на изведене 

радове не може бити краћи од 1 (једне) године рачунајући од дана пријема радова. Уколико понуђач понуди 

гарантни рок краћи наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.) 

- ГАРАНТНИ РОК НА УГРАЂЕНУ ОПРЕМУ: 2 године од дана пријема радова. (Гарантни рок на уграђену 

опрему не може бити краћи од 2 (две) године рачунајући од дана пријема радова. Уколико понуђач понуди 

гарантни рок краћи наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.) 

- РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 60 дана од дана отварања понуде (минимум 60 дана од дана отварања понуде, у 

случају да понуђач понуди краћи рок опције понуде од 60 дана од дана отварања понуде, понуда ће се 

сматрати неприхватљивом и неће се разматрати). 

 

Из свега напред наведеног, Комисија предлаже да се понуда понуђача „МИНЕЛ СЕРВИС 

ТЕРМОМОНТАЖА“ БЕОГРАД за Партију 1 оцени као неприхватљива. 

 

 

в) да је понуда понуђача „ДАБИКОМ“ ДОО БЕОГРАД, по понуђеној укупној цени у износу од 798.800,00 

динара без ПДВ-а, одговарајућа и прихватљива, на основу достављене понуде 06 број 404-ЈН-267/15-14 од 

21.10.2015. године. 

 

Понуђач „ДАБИКОМ“ ДОО БЕОГРАД, доставио је понуду 06 број 404-ЈН-267/15-14 од 21.10.2015. године. 

Понуда је благовремена тј. пристигла је дана 21.10.2015. године у 09:45 часова. Понуђенe су следеће цене и 

услови набавке: 

 

Понуђена цена без ПДВ-а: 798.800,00 динара 

 

- РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: 15 дана од дана увођења у посао. (Рок извођења радова не може бити дужи од 

15 дана рачунајући од дана увођења у посао. Уколико понуђач понуди дужи рок извођења радова од наведеног 

понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.) 

- ГАРАНТНИ РОК ЗА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ: 1 године од дана пријема радова. (Гарантни рок на изведене 

радове не може бити краћи од 1 (једне) године рачунајући од дана пријема радова. Уколико понуђач понуди 

гарантни рок краћи наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.) 

- ГАРАНТНИ РОК НА УГРАЂЕНУ ОПРЕМУ: 2 године од дана пријема радова. (Гарантни рок на уграђену 

опрему не може бити краћи од 2 (две) године рачунајући од дана пријема радова. Уколико понуђач понуди 

гарантни рок краћи наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.) 

- РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 60 дана од дана отварања понуде (минимум 60 дана од дана отварања понуде, у 

случају да понуђач понуди краћи рок опције понуде од 60 дана од дана отварања понуде, понуда ће се 

сматрати неприхватљивом и неће се разматрати). 

 

Из свега напред наведеног, Комисија предлаже да се понуда понуђача „ДАБИКОМ“ ДОО БЕОГРАД за 

Партију 1 оцени као прихватљива. 

 

 

д) да је понуда понуђача „НАШ ДИМЊАК“ ДОО ЗРЕЊАНИН са подизвођачима „ENVIROSERV“ ДОО, 

БЕОГРАД, „ТЕРМОЕНЕРГЕТИК ПЛУС“ ДОО, БЕОГРАД и „ANAHEM“ ДОО, БЕОГРАД, по понуђеној 

укупној цени у износу од 695.000,00 динара без ПДВ-а, одговарајућа и прихватљива, на основу достављене 

понуде 06 број 404-ЈН-267/15-15 од 21.10.2015. године. 
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Понуђач „НАШ ДИМЊАК“ ДОО ЗРЕЊАНИН са подизвођачима „ENVIROSERV“ ДОО, БЕОГРАД, 

„ТЕРМОЕНЕРГЕТИК ПЛУС“ ДОО, БЕОГРАД и „ANAHEM“ ДОО, БЕОГРАД, доставио је понуду 06 

број 404-ЈН-267/15-15 од 21.10.2015. године. Понуда је благовремена тј. пристигла је дана 21.10.2015. године у 

08:59 часова. Понуђенe су следеће цене и услови набавке: 

 

Понуђена цена без ПДВ-а: 695.000,00 динара 

 

- РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: 15 дана од дана увођења у посао. (Рок извођења радова не може бити дужи од 

15 дана рачунајући од дана увођења у посао. Уколико понуђач понуди дужи рок извођења радова од наведеног 

понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.) 

- ГАРАНТНИ РОК ЗА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ: 1 године од дана пријема радова. (Гарантни рок на изведене 

радове не може бити краћи од 1 (једне) године рачунајући од дана пријема радова. Уколико понуђач понуди 

гарантни рок краћи наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.) 

- ГАРАНТНИ РОК НА УГРАЂЕНУ ОПРЕМУ: 2 године од дана пријема радова. (Гарантни рок на уграђену 

опрему не може бити краћи од 2 (две) године рачунајући од дана пријема радова. Уколико понуђач понуди 

гарантни рок краћи наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.) 

- РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 60 дана од дана отварања понуде (минимум 60 дана од дана отварања понуде, у 

случају да понуђач понуди краћи рок опције понуде од 60 дана од дана отварања понуде, понуда ће се 

сматрати неприхватљивом и неће се разматрати). 

 

Из свега напред наведеног, Комисија предлаже да се понуда понуђача „НАШ ДИМЊАК“ ДОО ЗРЕЊАНИН 

са подизвођачима „ENVIROSERV“ ДОО, БЕОГРАД, „ТЕРМОЕНЕРГЕТИК ПЛУС“ ДОО, БЕОГРАД и 

„ANAHEM“ ДОО, БЕОГРАД за Партију 1 оцени као прихватљива. 

 

За Партију 2 – ПУ Ниш,  понуде су доставили следећи понуђачи: 

 

- „МДА ИНСПЕКТ“ ДОО НИШ 

- „НАШ ДИМЊАК“ ДОО ЗРЕЊАНИН са подизвођачима „ENVIROSERV“ ДОО, БЕОГРАД, 

„ТЕРМОЕНЕРГЕТИК ПЛУС“ ДОО, БЕОГРАД и „ANAHEM“ ДОО, БЕОГРАД 

 

а) да је понуда понуђача „МДА ИНСПЕКТ“ ДОО НИШ, по понуђеној укупној цени у износу од 375.000,00 

динара без ПДВ-а, неприхватљива, на основу достављене понуде 06 број 404-ЈН-267/15-11 од 20.10.2015. 

године, с обзиром да није у складу са  чланом 3.став 1.тачка 33. Закона о јавним набавкама, јер премашује 

процењену вредност предметне набавке. 

 

Понуђач „МДА ИНСПЕКТ“ ДОО НИШ, доставио је понуду 06 број 404-ЈН-267/15-11 од 20.10.2015. године. 

Понуда је благовремена тј. пристигла је дана 20.10.2015. године у 12:27 часова. Понуђенe су следеће цене и 

услови набавке: 

 

Понуђена цена без ПДВ-а: 375.000,00 динара 

 

- РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: 14 дана од дана увођења у посао. (Рок извођења радова не може бити дужи од 

15 дана рачунајући од дана увођења у посао. Уколико понуђач понуди дужи рок извођења радова од наведеног 

понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.) 

- ГАРАНТНИ РОК ЗА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ: 1 године од дана пријема радова. (Гарантни рок на изведене 

радове не може бити краћи од 1 (једне) године рачунајући од дана пријема радова. Уколико понуђач понуди 

гарантни рок краћи наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.) 

- ГАРАНТНИ РОК НА УГРАЂЕНУ ОПРЕМУ: 2 године од дана пријема радова. (Гарантни рок на уграђену 

опрему не може бити краћи од 2 (две) године рачунајући од дана пријема радова. Уколико понуђач понуди 

гарантни рок краћи наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.) 

- РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 60 дана од дана отварања понуде (минимум 60 дана од дана отварања понуде, у 

случају да понуђач понуди краћи рок опције понуде од 60 дана од дана отварања понуде, понуда ће се 

сматрати неприхватљивом и неће се разматрати). 
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Из свега напред наведеног, Комисија предлаже да се понуда понуђача „МДА ИНСПЕКТ“ ДОО НИШ за 

Партију 2 оцени као неприхватљива. 

 

 

б) да је понуда понуђача „НАШ ДИМЊАК“ ДОО ЗРЕЊАНИН са подизвођачима „ENVIROSERV“ ДОО, 

БЕОГРАД, „ТЕРМОЕНЕРГЕТИК ПЛУС“ ДОО, БЕОГРАД и „ANAHEM“ ДОО, БЕОГРАД, по понуђеној 

укупној цени у износу од 350.000,00 динара без ПДВ-а, неприхватљива, на основу достављене понуде 06 

број 404-ЈН-267/15-15 од 21.10.2015. године, с обзиром да није у складу са  чланом 3.став 1.тачка 33. Закона о 

јавним набавкама, јер премашује процењену вредност предметне набавке. 

 

Понуђач „НАШ ДИМЊАК“ ДОО ЗРЕЊАНИН са подизвођачима „ENVIROSERV“ ДОО, БЕОГРАД, 

„ТЕРМОЕНЕРГЕТИК ПЛУС“ ДОО, БЕОГРАД и „ANAHEM“ ДОО, БЕОГРАД, доставио је понуду 06 

број 404-ЈН-267/15-15 од 21.10.2015. године. Понуда је благовремена тј. пристигла је дана 21.10.2015. године у 

08:59 часова. Понуђенe су следеће цене и услови набавке:  

 

Понуђена цена без ПДВ-а: 350.000,00 динара  

 

- РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: 15 дана од дана увођења у посао. (Рок извођења радова не може бити дужи од 

15 дана рачунајући од дана увођења у посао. Уколико понуђач понуди дужи рок извођења радова од наведеног 

понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.) 

- ГАРАНТНИ РОК ЗА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ: 1 године од дана пријема радова. (Гарантни рок на изведене 

радове не може бити краћи од 1 (једне) године рачунајући од дана пријема радова. Уколико понуђач понуди 

гарантни рок краћи наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.) 

- ГАРАНТНИ РОК НА УГРАЂЕНУ ОПРЕМУ: 2 године од дана пријема радова. (Гарантни рок на уграђену 

опрему не може бити краћи од 2 (две) године рачунајући од дана пријема радова. Уколико понуђач понуди 

гарантни рок краћи наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.) 

- РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 60 дана од дана отварања понуде (минимум 60 дана од дана отварања понуде, у 

случају да понуђач понуди краћи рок опције понуде од 60 дана од дана отварања понуде, понуда ће се 

сматрати неприхватљивом и неће се разматрати). 

 

Из свега напред наведеног, Комисија предлаже да се понуда понуђача „НАШ ДИМЊАК“ ДОО ЗРЕЊАНИН 

са подизвођачима „ENVIROSERV“ ДОО, БЕОГРАД, „ТЕРМОЕНЕРГЕТИК ПЛУС“ ДОО, БЕОГРАД и 

„ANAHEM“ ДОО, БЕОГРАД за Партију 2 оцени као неприхватљива. 

 

 

За Партију 3 – ПУ Крагујевац,  понуду је доставо следећи понуђач: 

 

- „НАШ ДИМЊАК“ ДОО ЗРЕЊАНИН са подизвођачима „ENVIROSERV“ ДОО, БЕОГРАД, 

„ТЕРМОЕНЕРГЕТИК ПЛУС“ ДОО, БЕОГРАД и „ANAHEM“ ДОО, БЕОГРАД 

 

 

 

а) да је понуда понуђача „НАШ ДИМЊАК“ ДОО ЗРЕЊАНИН са подизвођачима „ENVIROSERV“ ДОО, 

БЕОГРАД, „ТЕРМОЕНЕРГЕТИК ПЛУС“ ДОО, БЕОГРАД и „ANAHEM“ ДОО, БЕОГРАД, по понуђеној 

укупној цени у износу од 300.000,00 динара без ПДВ-а, неприхватљива, на основу достављене понуде 06 

број 404-ЈН-267/15-15 од 21.10.2015. године, с обзиром да није у складу са  чланом 3.став 1.тачка 33. Закона о 

јавним набавкама, јер премашује процењену вредност предметне набавке. 

 

Понуђач „НАШ ДИМЊАК“ ДОО ЗРЕЊАНИН са подизвођачима „ENVIROSERV“ ДОО, БЕОГРАД, 

„ТЕРМОЕНЕРГЕТИК ПЛУС“ ДОО, БЕОГРАД и „ANAHEM“ ДОО, БЕОГРАД, доставио је понуду 06 
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број 404-ЈН-267/15-15 од 21.10.2015. године. Понуда је благовремена тј. пристигла је дана 21.10.2015. године у 

08:59 часова. Понуђенe су следеће цене и услови набавке:  

 

Понуђена цена без ПДВ-а: 300.000,00 динара  

 

- РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: 15 дана од дана увођења у посао. (Рок извођења радова не може бити дужи од 

15 дана рачунајући од дана увођења у посао. Уколико понуђач понуди дужи рок извођења радова од наведеног 

понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.) 

- ГАРАНТНИ РОК ЗА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ: 1 године од дана пријема радова. (Гарантни рок на изведене 

радове не може бити краћи од 1 (једне) године рачунајући од дана пријема радова. Уколико понуђач понуди 

гарантни рок краћи наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.) 

- ГАРАНТНИ РОК НА УГРАЂЕНУ ОПРЕМУ: 2 године од дана пријема радова. (Гарантни рок на уграђену 

опрему не може бити краћи од 2 (две) године рачунајући од дана пријема радова. Уколико понуђач понуди 

гарантни рок краћи наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.) 

- РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 60 дана од дана отварања понуде (минимум 60 дана од дана отварања понуде, у 

случају да понуђач понуди краћи рок опције понуде од 60 дана од дана отварања понуде, понуда ће се 

сматрати неприхватљивом и неће се разматрати). 

 

Из свега напред наведеног, Комисија предлаже да се понуда понуђача „НАШ ДИМЊАК“ ДОО ЗРЕЊАНИН 

са подизвођачима „ENVIROSERV“ ДОО, БЕОГРАД, „ТЕРМОЕНЕРГЕТИК ПЛУС“ ДОО, БЕОГРАД и 

„ANAHEM“ ДОО, БЕОГРАД за Партију 3 оцени као неприхватљива. 

 

За Партију 4 – ПУ Сремска Митровица,  понуде су доставили следећи понуђачи: 

 

 

- „ХИДРОТЕРМА“ ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА, 

- „ТЕРМОСЕРВИС-ХОРЊАК“ ВРБАС 

- „НАШ ДИМЊАК“ ДОО ЗРЕЊАНИН са подизвођачима „ENVIROSERV“ ДОО, БЕОГРАД, 

„ТЕРМОЕНЕРГЕТИК ПЛУС“ ДОО, БЕОГРАД и „ANAHEM“ ДОО, БЕОГРАД 

- „ГАС ТЕХ“ ДОО ИНЂИЈА. 

 

 

а) да је понуда понуђача „ХИДРОТЕРМА“ ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА, по понуђеној укупној цени у 

износу од 135.000,00 динара без ПДВ-а, одговарајућа и прихватљива, на основу достављене понуде 06 број 

404-ЈН-267/15-9 од 20.10.2015. године. 

 

Понуђач „ХИДРОТЕРМА“ ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА, доставио је понуду 06 број 404-ЈН-267/15-9 од 

20.10.2015. године. Понуда је благовремена тј. пристигла је дана 20.10.2015. године у 10:59 часова. Понуђенe 

су следеће цене и услови набавке: 

 

Понуђена цена без ПДВ-а: 135.000,00 динара 

 

- РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: 15 дана од дана увођења у посао. (Рок извођења радова не може бити дужи од 

15 дана рачунајући од дана увођења у посао. Уколико понуђач понуди дужи рок извођења радова од наведеног 

понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.) 

- ГАРАНТНИ РОК ЗА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ: 1 године од дана пријема радова. (Гарантни рок на изведене 

радове не може бити краћи од 1 (једне) године рачунајући од дана пријема радова. Уколико понуђач понуди 

гарантни рок краћи наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.) 

- ГАРАНТНИ РОК НА УГРАЂЕНУ ОПРЕМУ: 2 године од дана пријема радова. (Гарантни рок на уграђену 

опрему не може бити краћи од 2 (две) године рачунајући од дана пријема радова. Уколико понуђач понуди 

гарантни рок краћи наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.) 
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- РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 60 дана од дана отварања понуде (минимум 60 дана од дана отварања понуде, у 

случају да понуђач понуди краћи рок опције понуде од 60 дана од дана отварања понуде, понуда ће се 

сматрати неприхватљивом и неће се разматрати). 

 

Из свега напред наведеног, Комисија предлаже да се понуда понуђача „ХИДРОТЕРМА“ ДОО СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА за Партију 4 оцени као прихватљива. 

 

б) да је понуда понуђача „ТЕРМОСЕРВИС-ХОРЊАК“ ВРБАС, по понуђеној укупној цени у износу од 

458.000,00 динара без ПДВ-а, неприхватљива, на основу достављене понуде 06 број 404-ЈН-267/15-10 

од 20.10.2015. године, с обзиром да није у складу са  чланом 3.став 1.тачка 33. Закона о јавним набавкама, јер 

премашује процењену вредност предметне набавке. 

 

Понуђач „ТЕРМОСЕРВИС-ХОРЊАК“ ВРБАС, доставио је понуду 06 број 404-ЈН-267/15-10 од 20.10.2015. 

године. Понуда је благовремена тј. пристигла је дана 20.10.2015. године у 12:15 часова. Понуђенe су следеће 

цене и услови набавке:  

 

Понуђена цена без ПДВ-а: 458.000,00 динара  

 

- РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: 15 дана од дана увођења у посао. (Рок извођења радова не може бити дужи од 

15 дана рачунајући од дана увођења у посао. Уколико понуђач понуди дужи рок извођења радова од наведеног 

понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.) 

- ГАРАНТНИ РОК ЗА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ: 1 године од дана пријема радова. (Гарантни рок на изведене 

радове не може бити краћи од 1 (једне) године рачунајући од дана пријема радова. Уколико понуђач понуди 

гарантни рок краћи наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.) 

- ГАРАНТНИ РОК НА УГРАЂЕНУ ОПРЕМУ: 2 године од дана пријема радова. (Гарантни рок на уграђену 

опрему не може бити краћи од 2 (две) године рачунајући од дана пријема радова. Уколико понуђач понуди 

гарантни рок краћи наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.) 

- РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 90 дана од дана отварања понуде (минимум 60 дана од дана отварања понуде, у 

случају да понуђач понуди краћи рок опције понуде од 60 дана од дана отварања понуде, понуда ће се 

сматрати неприхватљивом и неће се разматрати). 

 

Из свега напред наведеног, Комисија предлаже да се понуда понуђача „ТЕРМОСЕРВИС-ХОРЊАК“ ВРБАС 

за Партију 4 оцени као неприхватљива. 

 

в) да је понуда понуђача „НАШ ДИМЊАК“ ДОО ЗРЕЊАНИН са подизвођачима „ENVIROSERV“ ДОО, 

БЕОГРАД, „ТЕРМОЕНЕРГЕТИК ПЛУС“ ДОО, БЕОГРАД и „ANAHEM“ ДОО, БЕОГРАД, по понуђеној 

укупној цени у износу од 1.690.000,00 динара без ПДВ-а, неприхватљива, на основу достављене понуде 06 

број 404-ЈН-267/15-15 од 21.10.2015. године, с обзиром да није у складу са  чланом 3.став 1.тачка 33. Закона о 

јавним набавкама, јер премашује процењену вредност предметне набавке. 

 

Понуђач „НАШ ДИМЊАК“ ДОО ЗРЕЊАНИН са подизвођачима „ENVIROSERV“ ДОО, БЕОГРАД, 

„ТЕРМОЕНЕРГЕТИК ПЛУС“ ДОО, БЕОГРАД и „ANAHEM“ ДОО, БЕОГРАД, доставио је понуду 06 

број 404-ЈН-267/15-15 од 21.10.2015. године. Понуда је благовремена тј. пристигла је дана 21.10.2015. године у 

08:59 часова. Понуђенe су следеће цене и услови набавке:  

 

Понуђена цена без ПДВ-а: 1.690.000,00 динара  

 

- РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: 15 дана од дана увођења у посао. (Рок извођења радова не може бити дужи од 

15 дана рачунајући од дана увођења у посао. Уколико понуђач понуди дужи рок извођења радова од наведеног 

понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.) 

- ГАРАНТНИ РОК ЗА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ: 1 године од дана пријема радова. (Гарантни рок на изведене 

радове не може бити краћи од 1 (једне) године рачунајући од дана пријема радова. Уколико понуђач понуди 

гарантни рок краћи наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.) 
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- ГАРАНТНИ РОК НА УГРАЂЕНУ ОПРЕМУ: 2 године од дана пријема радова. (Гарантни рок на уграђену 

опрему не може бити краћи од 2 (две) године рачунајући од дана пријема радова. Уколико понуђач понуди 

гарантни рок краћи наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.) 

- РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 60 дана од дана отварања понуде (минимум 60 дана од дана отварања понуде, у 

случају да понуђач понуди краћи рок опције понуде од 60 дана од дана отварања понуде, понуда ће се 

сматрати неприхватљивом и неће се разматрати). 

 

Из свега напред наведеног, Комисија предлаже да се понуда понуђача „НАШ ДИМЊАК“ ДОО ЗРЕЊАНИН 

са подизвођачима „ENVIROSERV“ ДОО, БЕОГРАД, „ТЕРМОЕНЕРГЕТИК ПЛУС“ ДОО, БЕОГРАД и 

„ANAHEM“ ДОО, БЕОГРАД за Партију 4 оцени као неприхватљива. 

 

г) да је понуда понуђача „ГАС ТЕХ“ ДОО ИНЂИЈА, по понуђеној укупној цени у износу од 340.000,00 

динара без ПДВ-а, неприхватљива, на основу достављене понуде 06 број 404-ЈН-267/15-16 од 21.10.2015. 

године, с обзиром да није у складу са  чланом 3.став 1.тачка 33. Закона о јавним набавкама, јер премашује 

процењену вредност предметне набавке. 

 

Понуђач „ГАС ТЕХ“ ДОО ИНЂИЈА, доставио је понуду 06 број 404-ЈН-267/15-16 од 21.10.2015. године. 

Понуда је благовремена тј. пристигла је дана 21.10.2015. године у 09:45 часова. Понуђенe су следеће цене и 

услови набавке:  

 

Понуђена цена без ПДВ-а: 340.000,00 динара  

 

- РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: 15 дана од дана увођења у посао. (Рок извођења радова не може бити дужи од 

15 дана рачунајући од дана увођења у посао. Уколико понуђач понуди дужи рок извођења радова од наведеног 

понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.) 

- ГАРАНТНИ РОК ЗА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ: 1 године од дана пријема радова. (Гарантни рок на изведене 

радове не може бити краћи од 1 (једне) године рачунајући од дана пријема радова. Уколико понуђач понуди 

гарантни рок краћи наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.) 

- ГАРАНТНИ РОК НА УГРАЂЕНУ ОПРЕМУ: 2 године од дана пријема радова. (Гарантни рок на уграђену 

опрему не може бити краћи од 2 (две) године рачунајући од дана пријема радова. Уколико понуђач понуди 

гарантни рок краћи наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.) 

- РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 60 дана од дана отварања понуде (минимум 60 дана од дана отварања понуде, у 

случају да понуђач понуди краћи рок опције понуде од 60 дана од дана отварања понуде, понуда ће се 

сматрати неприхватљивом и неће се разматрати). 

 

Из свега напред наведеног, Комисија предлаже да се понуда понуђача „ГАС ТЕХ“ ДОО ИНЂИЈА за 

Партију 4 оцени као неприхватљива. 

 

 

За Партију 5 – ПУ Сомбор,  понуде су доставили следећи понуђачи: 

 

- „ХИДРОТЕРМА“ ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА, 

- „ТЕРМОСЕРВИС-ХОРЊАК“ ВРБАС 

- „НАШ ДИМЊАК“ ДОО ЗРЕЊАНИН са подизвођачима „ENVIROSERV“ ДОО, БЕОГРАД, 

„ТЕРМОЕНЕРГЕТИК ПЛУС“ ДОО, БЕОГРАД и „ANAHEM“ ДОО, БЕОГРАД. 

 

а) да је понуда понуђача „ХИДРОТЕРМА“ ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА, по понуђеној укупној цени у 

износу од 93.000,00 динара без ПДВ-а, одговарајућа и прихватљива, на основу достављене понуде 06 број 

404-ЈН-267/15-9 од 20.10.2015. године. 

 

Понуђач „ХИДРОТЕРМА“ ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА, доставио је понуду 06 број 404-ЈН-267/15-9 од 

20.10.2015. године. Понуда је благовремена тј. пристигла је дана 20.10.2015. године у 10:59 часова. Понуђенe 

су следеће цене и услови набавке: 
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Понуђена цена без ПДВ-а: 93.000,00 динара 

 

- РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: 15 дана од дана увођења у посао. (Рок извођења радова не може бити дужи од 

15 дана рачунајући од дана увођења у посао. Уколико понуђач понуди дужи рок извођења радова од наведеног 

понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.)  

- ГАРАНТНИ РОК ЗА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ: 1 године од дана пријема радова. (Гарантни рок на изведене 

радове не може бити краћи од 1 (једне) године рачунајући од дана пријема радова. Уколико понуђач понуди 

гарантни рок краћи наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.) 

- ГАРАНТНИ РОК НА УГРАЂЕНУ ОПРЕМУ: 2 године од дана пријема радова. (Гарантни рок на уграђену 

опрему не може бити краћи од 2 (две) године рачунајући од дана пријема радова. Уколико понуђач понуди 

гарантни рок краћи наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.) 

- РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 60 дана од дана отварања понуде (минимум 60 дана од дана отварања понуде, у 

случају да понуђач понуди краћи рок опције понуде од 60 дана од дана отварања понуде, понуда ће се 

сматрати неприхватљивом и неће се разматрати). 

 

Из свега напред наведеног, Комисија предлаже да се понуда понуђача „ХИДРОТЕРМА“ ДОО СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА за Партију 5 оцени као прихватљива. 

 

б) да је понуда понуђача „ТЕРМОСЕРВИС-ХОРЊАК“ ВРБАС, по понуђеној укупној цени у износу од 

276.000,00 динара без ПДВ-а, неприхватљива, на основу достављене понуде 06 број 404-ЈН-267/15-10 

од 20.10.2015. године, с обзиром да није у складу са  чланом 3.став 1.тачка 33. Закона о јавним набавкама, јер 

премашује процењену вредност предметне набавке. 

 

Понуђач „ТЕРМОСЕРВИС-ХОРЊАК“ ВРБАС, доставио је понуду 06 број 404-ЈН-267/15-10 од 20.10.2015. 

године. Понуда је благовремена тј. пристигла је дана 20.10.2015. године у 12:15 часова. Понуђенe су следеће 

цене и услови набавке:  

 

Понуђена цена без ПДВ-а: 276.000,00 динара  

 

- РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: 15 дана од дана увођења у посао. (Рок извођења радова не може бити дужи од 

15 дана рачунајући од дана увођења у посао. Уколико понуђач понуди дужи рок извођења радова од наведеног 

понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.) 

- ГАРАНТНИ РОК ЗА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ: 1 године од дана пријема радова. (Гарантни рок на изведене 

радове не може бити краћи од 1 (једне) године рачунајући од дана пријема радова. Уколико понуђач понуди 

гарантни рок краћи наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.) 

- ГАРАНТНИ РОК НА УГРАЂЕНУ ОПРЕМУ: 2 године од дана пријема радова. (Гарантни рок на уграђену 

опрему не може бити краћи од 2 (две) године рачунајући од дана пријема радова. Уколико понуђач понуди 

гарантни рок краћи наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.) 

- РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 90 дана од дана отварања понуде (минимум 60 дана од дана отварања понуде, у 

случају да понуђач понуди краћи рок опције понуде од 60 дана од дана отварања понуде, понуда ће се 

сматрати неприхватљивом и неће се разматрати). 

 

Из свега напред наведеног, Комисија предлаже да се понуда понуђача „ТЕРМОСЕРВИС-ХОРЊАК“ ВРБАС 

за Партију 5 оцени као неприхватљива. 

 

в) да је понуда понуђача „НАШ ДИМЊАК“ ДОО ЗРЕЊАНИН са подизвођачима „ENVIROSERV“ ДОО, 

БЕОГРАД, „ТЕРМОЕНЕРГЕТИК ПЛУС“ ДОО, БЕОГРАД и „ANAHEM“ ДОО, БЕОГРАД, по понуђеној 

укупној цени у износу од 290.000,00 динара без ПДВ-а, неприхватљива, на основу достављене понуде 06 

број 404-ЈН-267/15-15 од 21.10.2015. године, с обзиром да није у складу са  чланом 3.став 1.тачка 33. Закона о 

јавним набавкама, јер премашује процењену вредност предметне набавке. 
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Понуђач „НАШ ДИМЊАК“ ДОО ЗРЕЊАНИН са подизвођачима „ENVIROSERV“ ДОО, БЕОГРАД, 

„ТЕРМОЕНЕРГЕТИК ПЛУС“ ДОО, БЕОГРАД и „ANAHEM“ ДОО, БЕОГРАД, доставио је понуду 06 

број 404-ЈН-267/15-15 од 21.10.2015. године. Понуда је благовремена тј. пристигла је дана 21.10.2015. године у 

08:59 часова. Понуђенe су следеће цене и услови набавке:  

 

Понуђена цена без ПДВ-а: 290.000,00 динара  

 

- РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: 15 дана од дана увођења у посао. (Рок извођења радова не може бити дужи од 

15 дана рачунајући од дана увођења у посао. Уколико понуђач понуди дужи рок извођења радова од наведеног 

понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.) 

- ГАРАНТНИ РОК ЗА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ: 1 године од дана пријема радова. (Гарантни рок на изведене 

радове не може бити краћи од 1 (једне) године рачунајући од дана пријема радова. Уколико понуђач понуди 

гарантни рок краћи наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.) 

- ГАРАНТНИ РОК НА УГРАЂЕНУ ОПРЕМУ: 2 године од дана пријема радова. (Гарантни рок на уграђену 

опрему не може бити краћи од 2 (две) године рачунајући од дана пријема радова. Уколико понуђач понуди 

гарантни рок краћи наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.) 

- РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 60 дана од дана отварања понуде (минимум 60 дана од дана отварања понуде, у 

случају да понуђач понуди краћи рок опције понуде од 60 дана од дана отварања понуде, понуда ће се 

сматрати неприхватљивом и неће се разматрати). 

 

Из свега напред наведеног, Комисија предлаже да се понуда понуђача „НАШ ДИМЊАК“ ДОО ЗРЕЊАНИН 

са подизвођачима „ENVIROSERV“ ДОО, БЕОГРАД, „ТЕРМОЕНЕРГЕТИК ПЛУС“ ДОО, БЕОГРАД и 

„ANAHEM“ ДОО, БЕОГРАД за Партију 5 оцени као неприхватљива. 

 

 

За Партију 6 – ПУ Шабац,  понуде су доставили следећи понуђачи: 

 

- „ХИДРОТЕРМА“ ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА, 

- „ДАБИКОМ“ ДОО БЕОГРАД  

- „НАШ ДИМЊАК“ ДОО ЗРЕЊАНИН са подизвођачима „ENVIROSERV“ ДОО, БЕОГРАД, 

„ТЕРМОЕНЕРГЕТИК ПЛУС“ ДОО, БЕОГРАД и „ANAHEM“ ДОО, БЕОГРАД. 

 

а) да је понуда понуђача „ХИДРОТЕРМА“ ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА, по понуђеној укупној цени у 

износу од 390.000,00 динара без ПДВ-а, одговарајућа и прихватљива, на основу достављене понуде 06 број 

404-ЈН-267/15-9 од 20.10.2015. године. 

 

Понуђач „ХИДРОТЕРМА“ ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА, доставио је понуду 06 број 404-ЈН-267/15-9 од 

20.10.2015. године. Понуда је благовремена тј. пристигла је дана 20.10.2015. године у 10:59 часова. Понуђенe 

су следеће цене и услови набавке: 

 

Понуђена цена без ПДВ-а: 390.000,00 динара 

 

- РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: 15 дана од дана увођења у посао. (Рок извођења радова не може бити дужи од 

15 дана рачунајући од дана увођења у посао. Уколико понуђач понуди дужи рок извођења радова од наведеног 

понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.)  

- ГАРАНТНИ РОК ЗА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ: 1 године од дана пријема радова. (Гарантни рок на изведене 

радове не може бити краћи од 1 (једне) године рачунајући од дана пријема радова. Уколико понуђач понуди 

гарантни рок краћи наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.) 

- ГАРАНТНИ РОК НА УГРАЂЕНУ ОПРЕМУ: 2 године од дана пријема радова. (Гарантни рок на уграђену 

опрему не може бити краћи од 2 (две) године рачунајући од дана пријема радова. Уколико понуђач понуди 

гарантни рок краћи наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.) 
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- РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 60 дана од дана отварања понуде (минимум 60 дана од дана отварања понуде, у 

случају да понуђач понуди краћи рок опције понуде од 60 дана од дана отварања понуде, понуда ће се 

сматрати неприхватљивом и неће се разматрати). 

 

Из свега напред наведеног, Комисија предлаже да се понуда понуђача „ХИДРОТЕРМА“ ДОО СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА за Партију 6 оцени као прихватљива. 

 

 

б) да је понуда понуђача „ДАБИКОМ“ ДОО БЕОГРАД, по понуђеној укупној цени у износу од 299.000,00 

динара без ПДВ-а, одговарајућа и прихватљива, на основу достављене понуде 06 број 404-ЈН-267/15-14 од 

21.10.2015. године. 

 

Понуђач „ДАБИКОМ“ ДОО БЕОГРАД, доставио је понуду 06 број 404-ЈН-267/15-14  од 21.10.2015. године. 

Понуда је благовремена тј. пристигла је дана 21.10.2015. године у 08:50 часова. Понуђенe су следеће цене и 

услови набавке: 

 

Понуђена цена без ПДВ-а: 299.000,00 динара 

 

- РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: 15 дана од дана увођења у посао. (Рок извођења радова не може бити дужи од 

15 дана рачунајући од дана увођења у посао. Уколико понуђач понуди дужи рок извођења радова од наведеног 

понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.)  

- ГАРАНТНИ РОК ЗА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ: 1 године од дана пријема радова. (Гарантни рок на изведене 

радове не може бити краћи од 1 (једне) године рачунајући од дана пријема радова. Уколико понуђач понуди 

гарантни рок краћи наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.) 

- ГАРАНТНИ РОК НА УГРАЂЕНУ ОПРЕМУ: 2 године од дана пријема радова. (Гарантни рок на уграђену 

опрему не може бити краћи од 2 (две) године рачунајући од дана пријема радова. Уколико понуђач понуди 

гарантни рок краћи наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.) 

- РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 60 дана од дана отварања понуде (минимум 60 дана од дана отварања понуде, у 

случају да понуђач понуди краћи рок опције понуде од 60 дана од дана отварања понуде, понуда ће се 

сматрати неприхватљивом и неће се разматрати). 

 

Из свега напред наведеног, Комисија предлаже да се понуда понуђача „ДАБИКОМ“ ДОО БЕОГРАД за 

Партију 6 оцени као прихватљива. 

 

 

в) да је понуда понуђача „НАШ ДИМЊАК“ ДОО ЗРЕЊАНИН са подизвођачима „ENVIROSERV“ ДОО, 

БЕОГРАД, „ТЕРМОЕНЕРГЕТИК ПЛУС“ ДОО, БЕОГРАД и „ANAHEM“ ДОО, БЕОГРАД, по понуђеној 

укупној цени у износу од 380.000,00 динара без ПДВ-а, одговарајућа и прихватљива, на основу достављене 

понуде 06 број 404-ЈН-267/15-15 од 21.10.2015. године. 

 

Понуђач „НАШ ДИМЊАК“ ДОО ЗРЕЊАНИН са подизвођачима „ENVIROSERV“ ДОО, БЕОГРАД, 

„ТЕРМОЕНЕРГЕТИК ПЛУС“ ДОО, БЕОГРАД и „ANAHEM“ ДОО, БЕОГРАД, доставио је понуду 06 

број 404-ЈН-267/15-15 од 21.10.2015. године. Понуда је благовремена тј. пристигла је дана 21.10.2015. године у 

08:59 часова. Понуђенe су следеће цене и услови набавке:  

 

Понуђена цена без ПДВ-а: 380.000,00 динара  

 

- РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: 15 дана од дана увођења у посао. (Рок извођења радова не може бити дужи од 

15 дана рачунајући од дана увођења у посао. Уколико понуђач понуди дужи рок извођења радова од наведеног 

понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.) 

- ГАРАНТНИ РОК ЗА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ: 1 године од дана пријема радова. (Гарантни рок на изведене 

радове не може бити краћи од 1 (једне) године рачунајући од дана пријема радова. Уколико понуђач понуди 

гарантни рок краћи наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.) 
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- ГАРАНТНИ РОК НА УГРАЂЕНУ ОПРЕМУ: 2 године од дана пријема радова. (Гарантни рок на уграђену 

опрему не може бити краћи од 2 (две) године рачунајући од дана пријема радова. Уколико понуђач понуди 

гарантни рок краћи наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.) 

- РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 60 дана од дана отварања понуде (минимум 60 дана од дана отварања понуде, у 

случају да понуђач понуди краћи рок опције понуде од 60 дана од дана отварања понуде, понуда ће се 

сматрати неприхватљивом и неће се разматрати). 

 

Из свега напред наведеног, Комисија предлаже да се понуда понуђача „НАШ ДИМЊАК“ ДОО ЗРЕЊАНИН 

са подизвођачима „ENVIROSERV“ ДОО, БЕОГРАД, „ТЕРМОЕНЕРГЕТИК ПЛУС“ ДОО, БЕОГРАД и 

„ANAHEM“ ДОО, БЕОГРАД за Партију 6 оцени као прихватљива. 

 

 

 

За Партију 7 – ПУ Краљево,  није достављена ни једна понуда. 

 

 

За Партију 8 – ПУ Панчево,  понуде су доставили следећи понуђачи: 

 

- „ФРИГОИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО ПАНЧЕВО, 

- „ДАБИКОМ“ ДОО БЕОГРАД  

- „НАШ ДИМЊАК“ ДОО ЗРЕЊАНИН са подизвођачима „ENVIROSERV“ ДОО, БЕОГРАД, 

„ТЕРМОЕНЕРГЕТИК ПЛУС“ ДОО, БЕОГРАД и „ANAHEM“ ДОО, БЕОГРАД. 

 

 

а) да је понуда понуђача „ФРИГОИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО ПАНЧЕВО, по понуђеној укупној цени у износу 

од 383.500,00 динара без ПДВ-а, одговарајућа и прихватљива, на основу достављене понуде 06 број 404-ЈН-

267/15-8 од 20.10.2015. године. 

 

Понуђач „ФРИГОИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО ПАНЧЕВО, доставио је понуду 06 број 404-ЈН-267/15-8 од 

20.10.2015. године. Понуда је благовремена тј. пристигла је дана 20.10.2015. године у 09:16 часова. Понуђенe 

су следеће цене и услови набавке: 

 

Понуђена цена без ПДВ-а: 383.500,00 динара 

 

- РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: 12 дана од дана увођења у посао. (Рок извођења радова не може бити дужи од 

15 дана рачунајући од дана увођења у посао. Уколико понуђач понуди дужи рок извођења радова од наведеног 

понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.)  

- ГАРАНТНИ РОК ЗА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ: 1 године од дана пријема радова. (Гарантни рок на изведене 

радове не може бити краћи од 1 (једне) године рачунајући од дана пријема радова. Уколико понуђач понуди 

гарантни рок краћи наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.) 

- ГАРАНТНИ РОК НА УГРАЂЕНУ ОПРЕМУ: 2 године од дана пријема радова. (Гарантни рок на уграђену 

опрему не може бити краћи од 2 (две) године рачунајући од дана пријема радова. Уколико понуђач понуди 

гарантни рок краћи наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.) 

- РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 60 дана од дана отварања понуде (минимум 60 дана од дана отварања понуде, у 

случају да понуђач понуди краћи рок опције понуде од 60 дана од дана отварања понуде, понуда ће се 

сматрати неприхватљивом и неће се разматрати). 

 

Из свега напред наведеног, Комисија предлаже да се понуда понуђача „ФРИГОИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО 

ПАНЧЕВО за Партију 8 оцени као прихватљива. 

 

 

б) да је понуда понуђача „ДАБИКОМ“ ДОО БЕОГРАД, по понуђеној укупној цени у износу од 689.000,00 

динара без ПДВ-а, неприхватљива, на основу достављене понуде 06 број 404-ЈН-267/15-14 од 21.10.2015. 
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године, с обзиром да није у складу са  чланом 3.став 1.тачка 33. Закона о јавним набавкама, јер премашује 

процењену вредност предметне набавке. 

 

Понуђач „ДАБИКОМ“ ДОО БЕОГРАД, доставио је понуду 06 број 404-ЈН-267/15-14  од 21.10.2015. године. 

Понуда је благовремена тј. пристигла је дана 21.10.2015. године у 08:50 часова. Понуђенe су следеће цене и 

услови набавке: 

 

Понуђена цена без ПДВ-а: 689.000,00 динара 

 

- РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: 15 дана од дана увођења у посао. (Рок извођења радова не може бити дужи од 

15 дана рачунајући од дана увођења у посао. Уколико понуђач понуди дужи рок извођења радова од наведеног 

понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.)  

- ГАРАНТНИ РОК ЗА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ: 1 године од дана пријема радова. (Гарантни рок на изведене 

радове не може бити краћи од 1 (једне) године рачунајући од дана пријема радова. Уколико понуђач понуди 

гарантни рок краћи наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.) 

- ГАРАНТНИ РОК НА УГРАЂЕНУ ОПРЕМУ: 2 године од дана пријема радова. (Гарантни рок на уграђену 

опрему не може бити краћи од 2 (две) године рачунајући од дана пријема радова. Уколико понуђач понуди 

гарантни рок краћи наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.) 

- РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 60 дана од дана отварања понуде (минимум 60 дана од дана отварања понуде, у 

случају да понуђач понуди краћи рок опције понуде од 60 дана од дана отварања понуде, понуда ће се 

сматрати неприхватљивом и неће се разматрати). 

 

Из свега напред наведеног, Комисија предлаже да се понуда понуђача „ДАБИКОМ“ ДОО БЕОГРАД за 

Партију 8 оцени као неприхватљива. 

 

 

в) да је понуда понуђача „НАШ ДИМЊАК“ ДОО ЗРЕЊАНИН са подизвођачима „ENVIROSERV“ ДОО, 

БЕОГРАД, „ТЕРМОЕНЕРГЕТИК ПЛУС“ ДОО, БЕОГРАД и „ANAHEM“ ДОО, БЕОГРАД, по понуђеној 

укупној цени у износу од 1.250.000,00 динара без ПДВ-а, неприхватљива, на основу достављене понуде 06 

број 404-ЈН-267/15-15 од 21.10.2015. године, с обзиром да није у складу са  чланом 3.став 1.тачка 33. Закона о 

јавним набавкама, јер премашује процењену вредност предметне набавке. 

 

Понуђач „НАШ ДИМЊАК“ ДОО ЗРЕЊАНИН са подизвођачима „ENVIROSERV“ ДОО, БЕОГРАД, 

„ТЕРМОЕНЕРГЕТИК ПЛУС“ ДОО, БЕОГРАД и „ANAHEM“ ДОО, БЕОГРАД, доставио је понуду 06 

број 404-ЈН-267/15-15 од 21.10.2015. године. Понуда је благовремена тј. пристигла је дана 21.10.2015. године у 

08:59 часова. Понуђенe су следеће цене и услови набавке:  

 

Понуђена цена без ПДВ-а: 1.250.000,00 динара 

 

- РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: 15 дана од дана увођења у посао. (Рок извођења радова не може бити дужи од 

15 дана рачунајући од дана увођења у посао. Уколико понуђач понуди дужи рок извођења радова од наведеног 

понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.) 

- ГАРАНТНИ РОК ЗА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ: 1 године од дана пријема радова. (Гарантни рок на изведене 

радове не може бити краћи од 1 (једне) године рачунајући од дана пријема радова. Уколико понуђач понуди 

гарантни рок краћи наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.) 

- ГАРАНТНИ РОК НА УГРАЂЕНУ ОПРЕМУ: 2 године од дана пријема радова. (Гарантни рок на уграђену 

опрему не може бити краћи од 2 (две) године рачунајући од дана пријема радова. Уколико понуђач понуди 

гарантни рок краћи наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.) 

- РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 60 дана од дана отварања понуде (минимум 60 дана од дана отварања понуде, у 

случају да понуђач понуди краћи рок опције понуде од 60 дана од дана отварања понуде, понуда ће се 

сматрати неприхватљивом и неће се разматрати). 
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Из свега напред наведеног, Комисија предлаже да се понуда понуђача „НАШ ДИМЊАК“ ДОО ЗРЕЊАНИН 

са подизвођачима „ENVIROSERV“ ДОО, БЕОГРАД, „ТЕРМОЕНЕРГЕТИК ПЛУС“ ДОО, БЕОГРАД и 

„ANAHEM“ ДОО, БЕОГРАД за Партију 8 оцени као неприхватљива. 

 

 

За Партију 9 – ПУ Чачак,  понуду је доставо следећи понуђач: 

 

- „НАШ ДИМЊАК“ ДОО ЗРЕЊАНИН са подизвођачима „ENVIROSERV“ ДОО, БЕОГРАД, 

„ТЕРМОЕНЕРГЕТИК ПЛУС“ ДОО, БЕОГРАД и „ANAHEM“ ДОО, БЕОГРАД 

 

 

а) да је понуда понуђача „НАШ ДИМЊАК“ ДОО ЗРЕЊАНИН са подизвођачима „ENVIROSERV“ ДОО, 

БЕОГРАД, „ТЕРМОЕНЕРГЕТИК ПЛУС“ ДОО, БЕОГРАД и „ANAHEM“ ДОО, БЕОГРАД, по понуђеној 

укупној цени у износу од 500.000,00 динара без ПДВ-а, неприхватљива, на основу достављене понуде 06 

број 404-ЈН-267/15-15 од 21.10.2015. године, с обзиром да није у складу са  чланом 3.став 1.тачка 33. Закона о 

јавним набавкама, јер премашује процењену вредност предметне набавке. 

 

Понуђач „НАШ ДИМЊАК“ ДОО ЗРЕЊАНИН са подизвођачима „ENVIROSERV“ ДОО, БЕОГРАД, 

„ТЕРМОЕНЕРГЕТИК ПЛУС“ ДОО, БЕОГРАД и „ANAHEM“ ДОО, БЕОГРАД, доставио је понуду 06 

број 404-ЈН-267/15-15 од 21.10.2015. године. Понуда је благовремена тј. пристигла је дана 21.10.2015. године у 

08:59 часова. Понуђенe су следеће цене и услови набавке:  

 

Понуђена цена без ПДВ-а: 500.000,00 динара  

 

- РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: 15 дана од дана увођења у посао. (Рок извођења радова не може бити дужи од 

15 дана рачунајући од дана увођења у посао. Уколико понуђач понуди дужи рок извођења радова од наведеног 

понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.) 

- ГАРАНТНИ РОК ЗА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ: 1 године од дана пријема радова. (Гарантни рок на изведене 

радове не може бити краћи од 1 (једне) године рачунајући од дана пријема радова. Уколико понуђач понуди 

гарантни рок краћи наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.) 

- ГАРАНТНИ РОК НА УГРАЂЕНУ ОПРЕМУ: 2 године од дана пријема радова. (Гарантни рок на уграђену 

опрему не може бити краћи од 2 (две) године рачунајући од дана пријема радова. Уколико понуђач понуди 

гарантни рок краћи наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.) 

- РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 60 дана од дана отварања понуде (минимум 60 дана од дана отварања понуде, у 

случају да понуђач понуди краћи рок опције понуде од 60 дана од дана отварања понуде, понуда ће се 

сматрати неприхватљивом и неће се разматрати). 

 

Из свега напред наведеног, Комисија предлаже да се понуда понуђача „НАШ ДИМЊАК“ ДОО ЗРЕЊАНИН 

са подизвођачима „ENVIROSERV“ ДОО, БЕОГРАД, „ТЕРМОЕНЕРГЕТИК ПЛУС“ ДОО, БЕОГРАД и 

„ANAHEM“ ДОО, БЕОГРАД за Партију 9 оцени као неприхватљива. 

 

 

За Партију 10 – ПУ Нови Сад,  понуде су доставили следећи понуђачи: 

 

- „ХИДРОТЕРМА“ ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА, 

- „ТЕРМОСЕРВИС-ХОРЊАК“ ВРБАС, 

-  „НАШ ДИМЊАК“ ДОО ЗРЕЊАНИН са подизвођачима „ENVIROSERV“ ДОО, БЕОГРАД, 

„ТЕРМОЕНЕРГЕТИК ПЛУС“ ДОО, БЕОГРАД и „ANAHEM“ ДОО, БЕОГРАД. 

 

а) да је понуда понуђача „ХИДРОТЕРМА“ ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА, по понуђеној укупној цени у 

износу од 720.000,00 динара без ПДВ-а, одговарајућа и прихватљива, на основу достављене понуде 06 број 

404-ЈН-267/15-9 од 20.10.2015. године. 
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Понуђач „ХИДРОТЕРМА“ ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА, доставио је понуду 06 број 404-ЈН-267/15-9 од 

20.10.2015. године. Понуда је благовремена тј. пристигла је дана 20.10.2015. године у 10:59 часова. Понуђенe 

су следеће цене и услови набавке: 

 

Понуђена цена без ПДВ-а: 720.000,00 динара 

 

- РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: 15 дана од дана увођења у посао. (Рок извођења радова не може бити дужи од 

15 дана рачунајући од дана увођења у посао. Уколико понуђач понуди дужи рок извођења радова од наведеног 

понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.) 

- ГАРАНТНИ РОК ЗА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ: 1 године од дана пријема радова. (Гарантни рок на изведене 

радове не може бити краћи од 1 (једне) године рачунајући од дана пријема радова. Уколико понуђач понуди 

гарантни рок краћи наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.) 

- ГАРАНТНИ РОК НА УГРАЂЕНУ ОПРЕМУ: 2 године од дана пријема радова. (Гарантни рок на уграђену 

опрему не може бити краћи од 2 (две) године рачунајући од дана пријема радова. Уколико понуђач понуди 

гарантни рок краћи наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.) 

- РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 60 дана од дана отварања понуде (минимум 60 дана од дана отварања понуде, у 

случају да понуђач понуди краћи рок опције понуде од 60 дана од дана отварања понуде, понуда ће се 

сматрати неприхватљивом и неће се разматрати). 

 

Из свега напред наведеног, Комисија предлаже да се понуда понуђача „ХИДРОТЕРМА“ ДОО СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА за Партију 10 оцени као прихватљива. 

 

б) да је понуда понуђача „ТЕРМОСЕРВИС-ХОРЊАК“ ВРБАС, по понуђеној укупној цени у износу од 

696.500,00 динара без ПДВ-а, одговарајућа и прихватљива, на основу достављене понуде 06 број 404-ЈН-

267/15-10 од 20.10.2015. године. 

 

Понуђач „ТЕРМОСЕРВИС-ХОРЊАК“ ВРБАС, доставио је понуду 06 број 404-ЈН-267/15-10 од 20.10.2015. 

године. Понуда је благовремена тј. пристигла је дана 20.10.2015. године у 12:15 часова. Понуђенe су следеће 

цене и услови набавке:  

 

Понуђена цена без ПДВ-а: 696.500,00 динара  

 

- РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: 15 дана од дана увођења у посао. (Рок извођења радова не може бити дужи од 

15 дана рачунајући од дана увођења у посао. Уколико понуђач понуди дужи рок извођења радова од наведеног 

понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.) 

- ГАРАНТНИ РОК ЗА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ: 1 године од дана пријема радова. (Гарантни рок на изведене 

радове не може бити краћи од 1 (једне) године рачунајући од дана пријема радова. Уколико понуђач понуди 

гарантни рок краћи наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.) 

- ГАРАНТНИ РОК НА УГРАЂЕНУ ОПРЕМУ: 2 године од дана пријема радова. (Гарантни рок на уграђену 

опрему не може бити краћи од 2 (две) године рачунајући од дана пријема радова. Уколико понуђач понуди 

гарантни рок краћи наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.) 

- РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 90 дана од дана отварања понуде (минимум 60 дана од дана отварања понуде, у 

случају да понуђач понуди краћи рок опције понуде од 60 дана од дана отварања понуде, понуда ће се 

сматрати неприхватљивом и неће се разматрати). 

 

Из свега напред наведеног, Комисија предлаже да се понуда понуђача „ТЕРМОСЕРВИС-ХОРЊАК“ ВРБАС 

за Партију 10 оцени као прихватљива. 

 

в) да је понуда понуђача „НАШ ДИМЊАК“ ДОО ЗРЕЊАНИН са подизвођачима „ENVIROSERV“ ДОО, 

БЕОГРАД, „ТЕРМОЕНЕРГЕТИК ПЛУС“ ДОО, БЕОГРАД и „ANAHEM“ ДОО, БЕОГРАД, по понуђеној 

укупној цени у износу од 1.340.000,00 динара без ПДВ-а, неприхватљива, на основу достављене понуде 06 

број 404-ЈН-267/15-15 од 21.10.2015. године, с обзиром да није у складу са  чланом 3.став 1.тачка 33. Закона о 

јавним набавкама, јер премашује процењену вредност предметне набавке. 
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Понуђач „НАШ ДИМЊАК“ ДОО ЗРЕЊАНИН са подизвођачима „ENVIROSERV“ ДОО, БЕОГРАД, 

„ТЕРМОЕНЕРГЕТИК ПЛУС“ ДОО, БЕОГРАД и „ANAHEM“ ДОО, БЕОГРАД, доставио је понуду 06 

број 404-ЈН-267/15-15 од 21.10.2015. године. Понуда је благовремена тј. пристигла је дана 21.10.2015. године у 

08:59 часова. Понуђенe су следеће цене и услови набавке:  

 

Понуђена цена без ПДВ-а: 1.340.000,00 динара  

 

- РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: 15 дана од дана увођења у посао. (Рок извођења радова не може бити дужи од 

15 дана рачунајући од дана увођења у посао. Уколико понуђач понуди дужи рок извођења радова од наведеног 

понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.) 

- ГАРАНТНИ РОК ЗА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ: 1 године од дана пријема радова. (Гарантни рок на изведене 

радове не може бити краћи од 1 (једне) године рачунајући од дана пријема радова. Уколико понуђач понуди 

гарантни рок краћи наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.) 

- ГАРАНТНИ РОК НА УГРАЂЕНУ ОПРЕМУ: 2 године од дана пријема радова. (Гарантни рок на уграђену 

опрему не може бити краћи од 2 (две) године рачунајући од дана пријема радова. Уколико понуђач понуди 

гарантни рок краћи наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.) 

- РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 60 дана од дана отварања понуде (минимум 60 дана од дана отварања понуде, у 

случају да понуђач понуди краћи рок опције понуде од 60 дана од дана отварања понуде, понуда ће се 

сматрати неприхватљивом и неће се разматрати). 

 

Из свега напред наведеног, Комисија предлаже да се понуда понуђача „НАШ ДИМЊАК“ ДОО ЗРЕЊАНИН 

са подизвођачима „ENVIROSERV“ ДОО, БЕОГРАД, „ТЕРМОЕНЕРГЕТИК ПЛУС“ ДОО, БЕОГРАД и 

„ANAHEM“ ДОО, БЕОГРАД за Партију 10 оцени као неприхватљива. 

 

 

За Партију 11 – ПУ Јагодина,  понуду је доставо следећи понуђач: 

 

- „НАШ ДИМЊАК“ ДОО ЗРЕЊАНИН са подизвођачима „ENVIROSERV“ ДОО, БЕОГРАД, 

„ТЕРМОЕНЕРГЕТИК ПЛУС“ ДОО, БЕОГРАД и „ANAHEM“ ДОО, БЕОГРАД 

 

 

а) да је понуда понуђача „НАШ ДИМЊАК“ ДОО ЗРЕЊАНИН са подизвођачима „ENVIROSERV“ ДОО, 

БЕОГРАД, „ТЕРМОЕНЕРГЕТИК ПЛУС“ ДОО, БЕОГРАД и „ANAHEM“ ДОО, БЕОГРАД, по понуђеној 

укупној цени у износу од 100.000,00 динара без ПДВ-а, неприхватљива, на основу достављене понуде 06 

број 404-ЈН-267/15-15 од 21.10.2015. године, с обзиром да није у складу са  чланом 3.став 1.тачка 33. Закона о 

јавним набавкама, јер премашује процењену вредност предметне набавке. 

 

Понуђач „НАШ ДИМЊАК“ ДОО ЗРЕЊАНИН са подизвођачима „ENVIROSERV“ ДОО, БЕОГРАД, 

„ТЕРМОЕНЕРГЕТИК ПЛУС“ ДОО, БЕОГРАД и „ANAHEM“ ДОО, БЕОГРАД, доставио је понуду 06 

број 404-ЈН-267/15-15 од 21.10.2015. године. Понуда је благовремена тј. пристигла је дана 21.10.2015. године у 

08:59 часова. Понуђенe су следеће цене и услови набавке:  

 

Понуђена цена без ПДВ-а: 100.000,00 динара  

 

- РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: 15 дана од дана увођења у посао. (Рок извођења радова не може бити дужи од 

15 дана рачунајући од дана увођења у посао. Уколико понуђач понуди дужи рок извођења радова од наведеног 

понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.) 

- ГАРАНТНИ РОК ЗА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ: 1 године од дана пријема радова. (Гарантни рок на изведене 

радове не може бити краћи од 1 (једне) године рачунајући од дана пријема радова. Уколико понуђач понуди 

гарантни рок краћи наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.) 
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- ГАРАНТНИ РОК НА УГРАЂЕНУ ОПРЕМУ: 2 године од дана пријема радова. (Гарантни рок на уграђену 

опрему не може бити краћи од 2 (две) године рачунајући од дана пријема радова. Уколико понуђач понуди 

гарантни рок краћи наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.) 

- РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 60 дана од дана отварања понуде (минимум 60 дана од дана отварања понуде, у 

случају да понуђач понуди краћи рок опције понуде од 60 дана од дана отварања понуде, понуда ће се 

сматрати неприхватљивом и неће се разматрати). 

 

Из свега напред наведеног, Комисија предлаже да се понуда понуђача „НАШ ДИМЊАК“ ДОО ЗРЕЊАНИН 

са подизвођачима „ENVIROSERV“ ДОО, БЕОГРАД, „ТЕРМОЕНЕРГЕТИК ПЛУС“ ДОО, БЕОГРАД и 

„ANAHEM“ ДОО, БЕОГРАД за Партију 11 оцени као неприхватљива. 

 

 

За Партију 12 – ПУ Пожаревац,  није достављена ни једна понуда. 

 

 

За Партију 13 – ПУ Зајечар,  понуду су доставили следећи понуђачи: 

 

- „ТЕРМОВЕНТ-ДУО“ ДОО ВРАЊЕ, 

- ПД „МАГМОНТ“ ДОО ПИРОТ, 

- „НАШ ДИМЊАК“ ДОО ЗРЕЊАНИН са подизвођачима „ENVIROSERV“ ДОО, БЕОГРАД, 

„ТЕРМОЕНЕРГЕТИК ПЛУС“ ДОО, БЕОГРАД и „ANAHEM“ ДОО, БЕОГРАД. 

 

 

а) да је понуда понуђача „ТЕРМОВЕНТ-ДУО“ ДОО ВРАЊЕ, по понуђеној укупној цени у износу од 

91.000,00 динара без ПДВ-а, неприхватљива, на основу достављене понуде 06 број 404-ЈН-267/15-13 

од 21.10.2015. године, с обзиром да није у складу са  чланом 3.став 1.тачка 33. Закона о јавним набавкама, јер 

премашује процењену вредност предметне набавке. 

 

Понуђач „ТЕРМОВЕНТ-ДУО“ ДОО ВРАЊЕ, доставио је понуду 06 број 404-ЈН-267/15-13 од 21.10.2015. 

године. Понуда је благовремена тј. пристигла је дана 21.10.2015. године у 07:47 часова. Понуђенe су следеће 

цене и услови набавке:  

 

Понуђена цена без ПДВ-а: 91.000,00 динара  

 

- РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: 15 дана од дана увођења у посао. (Рок извођења радова не може бити дужи од 

15 дана рачунајући од дана увођења у посао. Уколико понуђач понуди дужи рок извођења радова од наведеног 

понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.) 

- ГАРАНТНИ РОК ЗА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ: 1 године од дана пријема радова. (Гарантни рок на изведене 

радове не може бити краћи од 1 (једне) године рачунајући од дана пријема радова. Уколико понуђач понуди 

гарантни рок краћи наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.) 

- ГАРАНТНИ РОК НА УГРАЂЕНУ ОПРЕМУ: 2 године од дана пријема радова. (Гарантни рок на уграђену 

опрему не може бити краћи од 2 (две) године рачунајући од дана пријема радова. Уколико понуђач понуди 

гарантни рок краћи наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.) 

- РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 60 дана од дана отварања понуде (минимум 60 дана од дана отварања понуде, у 

случају да понуђач понуди краћи рок опције понуде од 60 дана од дана отварања понуде, понуда ће се 

сматрати неприхватљивом и неће се разматрати). 

 

Из свега напред наведеног, Комисија предлаже да се понуда понуђача „ТЕРМОВЕНТ-ДУО“ ДОО ВРАЊЕ за 

Партију 13 оцени као неприхватљива. 

б) да је понуда понуђача ПД „МАГМОНТ“ ДОО ПИРОТ, по понуђеној укупној цени у износу од 420.000,00 

динара без ПДВ-а, неприхватљива, на основу достављене понуде 06 број 404-ЈН-267/15-7 

од 19.10.2015. године, с обзиром да није у складу са  чланом 3.став 1.тачка 33. Закона о јавним набавкама, јер 

премашује процењену вредност предметне набавке. 
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Понуђач ПД „МАГМОНТ“ ДОО ПИРОТ, доставио је понуду 06 број 404-ЈН-267/15-7 од 19.10.2015. године. 

Понуда је благовремена тј. пристигла је дана 19.10.2015. године у 10:53 часова. Понуђенe су следеће цене и 

услови набавке:  

 

Понуђена цена без ПДВ-а: 420.000,00 динара  

 

- РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: 15 дана од дана увођења у посао. (Рок извођења радова не може бити дужи од 

15 дана рачунајући од дана увођења у посао. Уколико понуђач понуди дужи рок извођења радова од наведеног 

понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.) 

- ГАРАНТНИ РОК ЗА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ: 2 године од дана пријема радова. (Гарантни рок на изведене 

радове не може бити краћи од 1 (једне) године рачунајући од дана пријема радова. Уколико понуђач понуди 

гарантни рок краћи наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.) 

- ГАРАНТНИ РОК НА УГРАЂЕНУ ОПРЕМУ: 2 године од дана пријема радова. (Гарантни рок на уграђену 

опрему не може бити краћи од 2 (две) године рачунајући од дана пријема радова. Уколико понуђач понуди 

гарантни рок краћи наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.) 

- РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 60 дана од дана отварања понуде (минимум 60 дана од дана отварања понуде, у 

случају да понуђач понуди краћи рок опције понуде од 60 дана од дана отварања понуде, понуда ће се 

сматрати неприхватљивом и неће се разматрати). 

 

Из свега напред наведеног, Комисија предлаже да се понуда понуђача ПД „МАГМОНТ“ ДОО ПИРОТ за 

Партију 13 оцени као неприхватљива. 

 

в) да је понуда понуђача „НАШ ДИМЊАК“ ДОО ЗРЕЊАНИН са подизвођачима „ENVIROSERV“ ДОО, 

БЕОГРАД, „ТЕРМОЕНЕРГЕТИК ПЛУС“ ДОО, БЕОГРАД и „ANAHEM“ ДОО, БЕОГРАД, по понуђеној 

укупној цени у износу од 450.000,00 динара без ПДВ-а, неприхватљива, на основу достављене понуде 06 

број 404-ЈН-267/15-15 од 21.10.2015. године, с обзиром да није у складу са  чланом 3.став 1.тачка 33. Закона о 

јавним набавкама, јер премашује процењену вредност предметне набавке. 

 

Понуђач „НАШ ДИМЊАК“ ДОО ЗРЕЊАНИН са подизвођачима „ENVIROSERV“ ДОО, БЕОГРАД, 

„ТЕРМОЕНЕРГЕТИК ПЛУС“ ДОО, БЕОГРАД и „ANAHEM“ ДОО, БЕОГРАД, доставио је понуду 06 

број 404-ЈН-267/15-15 од 21.10.2015. године. Понуда је благовремена тј. пристигла је дана 21.10.2015. године у 

08:59 часова. Понуђенe су следеће цене и услови набавке:  

 

Понуђена цена без ПДВ-а: 450.000,00 динара  

 

- РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: 15 дана од дана увођења у посао. (Рок извођења радова не може бити дужи од 

15 дана рачунајући од дана увођења у посао. Уколико понуђач понуди дужи рок извођења радова од наведеног 

понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.) 

- ГАРАНТНИ РОК ЗА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ: 1 године од дана пријема радова. (Гарантни рок на изведене 

радове не може бити краћи од 1 (једне) године рачунајући од дана пријема радова. Уколико понуђач понуди 

гарантни рок краћи наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.) 

- ГАРАНТНИ РОК НА УГРАЂЕНУ ОПРЕМУ: 2 године од дана пријема радова. (Гарантни рок на уграђену 

опрему не може бити краћи од 2 (две) године рачунајући од дана пријема радова. Уколико понуђач понуди 

гарантни рок краћи наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.) 

- РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 60 дана од дана отварања понуде (минимум 60 дана од дана отварања понуде, у 

случају да понуђач понуди краћи рок опције понуде од 60 дана од дана отварања понуде, понуда ће се 

сматрати неприхватљивом и неће се разматрати). 

 

Из свега напред наведеног, Комисија предлаже да се понуда понуђача „НАШ ДИМЊАК“ ДОО ЗРЕЊАНИН 

са подизвођачима „ENVIROSERV“ ДОО, БЕОГРАД, „ТЕРМОЕНЕРГЕТИК ПЛУС“ ДОО, БЕОГРАД и 

„ANAHEM“ ДОО, БЕОГРАД за Партију 13 оцени као неприхватљива. 
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За Партију 14 – ПУ Лесковац,  понуду су доставили следећи понуђачи: 

 

- „ТЕРМОВЕНТ-ДУО“ ДОО ВРАЊЕ, 

-  „НАШ ДИМЊАК“ ДОО ЗРЕЊАНИН са подизвођачима „ENVIROSERV“ ДОО, БЕОГРАД, 

„ТЕРМОЕНЕРГЕТИК ПЛУС“ ДОО, БЕОГРАД и „ANAHEM“ ДОО, БЕОГРАД. 

 

 

а) да је понуда понуђача „ТЕРМОВЕНТ-ДУО“ ДОО ВРАЊЕ, по понуђеној укупној цени у износу од 

280.000,00 динара без ПДВ-а, неприхватљива, на основу достављене понуде 06 број 404-ЈН-267/15-13 

од 21.10.2015. године, с обзиром да није у складу са  чланом 3.став 1.тачка 33. Закона о јавним набавкама, јер 

премашује процењену вредност предметне набавке. 

 

Понуђач „ТЕРМОВЕНТ-ДУО“ ДОО ВРАЊЕ, доставио је понуду 06 број 404-ЈН-267/15-13 од 21.10.2015. 

године. Понуда је благовремена тј. пристигла је дана 21.10.2015. године у 07:47 часова. Понуђенe су следеће 

цене и услови набавке:  

 

Понуђена цена без ПДВ-а: 280.000,00 динара  

 

- РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: 15 дана од дана увођења у посао. (Рок извођења радова не може бити дужи од 

15 дана рачунајући од дана увођења у посао. Уколико понуђач понуди дужи рок извођења радова од наведеног 

понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.) 

- ГАРАНТНИ РОК ЗА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ: 1 године од дана пријема радова. (Гарантни рок на изведене 

радове не може бити краћи од 1 (једне) године рачунајући од дана пријема радова. Уколико понуђач понуди 

гарантни рок краћи наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.) 

- ГАРАНТНИ РОК НА УГРАЂЕНУ ОПРЕМУ: 2 године од дана пријема радова. (Гарантни рок на уграђену 

опрему не може бити краћи од 2 (две) године рачунајући од дана пријема радова. Уколико понуђач понуди 

гарантни рок краћи наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.) 

- РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 60 дана од дана отварања понуде (минимум 60 дана од дана отварања понуде, у 

случају да понуђач понуди краћи рок опције понуде од 60 дана од дана отварања понуде, понуда ће се 

сматрати неприхватљивом и неће се разматрати). 

 

Из свега напред наведеног, Комисија предлаже да се понуда понуђача „ТЕРМОВЕНТ-ДУО“ ДОО ВРАЊЕ за 

Партију 14 оцени као неприхватљива. 

 

 

б) да је понуда понуђача „НАШ ДИМЊАК“ ДОО ЗРЕЊАНИН са подизвођачима „ENVIROSERV“ ДОО, 

БЕОГРАД, „ТЕРМОЕНЕРГЕТИК ПЛУС“ ДОО, БЕОГРАД и „ANAHEM“ ДОО, БЕОГРАД, по понуђеној 

укупној цени у износу од 260.000,00 динара без ПДВ-а, неприхватљива, на основу достављене понуде 06 

број 404-ЈН-267/15-15 од  21.10.2015. године, с обзиром да није у складу са  чланом 3.став 1.тачка 33. Закона о 

јавним набавкама, јер премашује процењену вредност предметне набавке. 

 

Понуђач „НАШ ДИМЊАК“ ДОО ЗРЕЊАНИН са подизвођачима „ENVIROSERV“ ДОО, БЕОГРАД, 

„ТЕРМОЕНЕРГЕТИК ПЛУС“ ДОО, БЕОГРАД и „ANAHEM“ ДОО, БЕОГРАД, доставио је понуду 06 

број 404-ЈН-267/15-15 од 21.10.2015. године. Понуда је благовремена тј. пристигла је дана 21.10.2015. године у 

08:59 часова. Понуђенe су следеће цене и услови набавке:  

 

Понуђена цена без ПДВ-а: 260.000,00 динара  

 

- РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: 15 дана од дана увођења у посао. (Рок извођења радова не може бити дужи од 

15 дана рачунајући од дана увођења у посао. Уколико понуђач понуди дужи рок извођења радова од наведеног 

понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.) 
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- ГАРАНТНИ РОК ЗА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ: 1 године од дана пријема радова. (Гарантни рок на изведене 

радове не може бити краћи од 1 (једне) године рачунајући од дана пријема радова. Уколико понуђач понуди 

гарантни рок краћи наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.) 

- ГАРАНТНИ РОК НА УГРАЂЕНУ ОПРЕМУ: 2 године од дана пријема радова. (Гарантни рок на уграђену 

опрему не може бити краћи од 2 (две) године рачунајући од дана пријема радова. Уколико понуђач понуди 

гарантни рок краћи наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.) 

- РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 60 дана од дана отварања понуде (минимум 60 дана од дана отварања понуде, у 

случају да понуђач понуди краћи рок опције понуде од 60 дана од дана отварања понуде, понуда ће се 

сматрати неприхватљивом и неће се разматрати). 

 

Из свега напред наведеног, Комисија предлаже да се понуда понуђача „НАШ ДИМЊАК“ ДОО ЗРЕЊАНИН 

са подизвођачима „ENVIROSERV“ ДОО, БЕОГРАД, „ТЕРМОЕНЕРГЕТИК ПЛУС“ ДОО, БЕОГРАД и 

„ANAHEM“ ДОО, БЕОГРАД за Партију 14 оцени као неприхватљива. 

 

 

За Партију 15 – ПУ Нови Пазар,  није достављена ни једна понуда. 

 

 

За Партију 16 – ПУ Пирот,  понуду су доставили следећи понуђачи: 

 

- „ТЕРМОВЕНТ-ДУО“ ДОО ВРАЊЕ, 

- ПД „МАГМОНТ“ ДОО ПИРОТ, 

 

а) да је понуда понуђача „ТЕРМОВЕНТ-ДУО“ ДОО ВРАЊЕ, по понуђеној укупној цени у износу од 

350.000,00 динара без ПДВ-а, неприхватљива, на основу достављене понуде 06 број 404-ЈН-267/15-13 

од 21.10.2015. године, с обзиром да није у складу са  чланом 3.став 1.тачка 33. Закона о јавним набавкама, јер 

премашује процењену вредност предметне набавке. 

 

Понуђач „ТЕРМОВЕНТ-ДУО“ ДОО ВРАЊЕ, доставио је понуду 06 број 404-ЈН-267/15-13 од 21.10.2015. 

године. Понуда је благовремена тј. пристигла је дана 21.10.2015. године у 07:47 часова. Понуђенe су следеће 

цене и услови набавке:  

 

Понуђена цена без ПДВ-а: 350.000,00 динара  

 

- РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: 15 дана од дана увођења у посао. (Рок извођења радова не може бити дужи од 

15 дана рачунајући од дана увођења у посао. Уколико понуђач понуди дужи рок извођења радова од наведеног 

понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.) 

- ГАРАНТНИ РОК ЗА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ: 1 године од дана пријема радова. (Гарантни рок на изведене 

радове не може бити краћи од 1 (једне) године рачунајући од дана пријема радова. Уколико понуђач понуди 

гарантни рок краћи наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.) 

- ГАРАНТНИ РОК НА УГРАЂЕНУ ОПРЕМУ: 2 године од дана пријема радова. (Гарантни рок на уграђену 

опрему не може бити краћи од 2 (две) године рачунајући од дана пријема радова. Уколико понуђач понуди 

гарантни рок краћи наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.) 

- РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 60 дана од дана отварања понуде (минимум 60 дана од дана отварања понуде, у 

случају да понуђач понуди краћи рок опције понуде од 60 дана од дана отварања понуде, понуда ће се 

сматрати неприхватљивом и неће се разматрати). 

 

Из свега напред наведеног, Комисија предлаже да се понуда понуђача „ТЕРМОВЕНТ-ДУО“ ДОО ВРАЊЕ за 

Партију 16 оцени као неприхватљива. 

 

б) да је понуда понуђача ПД „МАГМОНТ“ ДОО ПИРОТ, по понуђеној укупној цени у износу од 129.500,00 

динара без ПДВ-а, одговарајућа и прихватљива, на основу достављене понуде 06 број 404-ЈН-267/15-7 од 

19.10.2015. године. 
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Понуђач ПД „МАГМОНТ“ ДОО ПИРОТ, доставио је понуду 06 број 404-ЈН-267/15-7 од 19.10.2015. године. 

Понуда је благовремена тј. пристигла је дана 19.10.2015. године у 10:53 часова. Понуђенe су следеће цене и 

услови набавке:  

 

Понуђена цена без ПДВ-а: 129.500,00 динара  

 

- РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: 5 дана од дана увођења у посао. (Рок извођења радова не може бити дужи од 

15 дана рачунајући од дана увођења у посао. Уколико понуђач понуди дужи рок извођења радова од наведеног 

понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.) 

- ГАРАНТНИ РОК ЗА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ: 5 године од дана пријема радова. (Гарантни рок на изведене 

радове не може бити краћи од 1 (једне) године рачунајући од дана пријема радова. Уколико понуђач понуди 

гарантни рок краћи наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.) 

- ГАРАНТНИ РОК НА УГРАЂЕНУ ОПРЕМУ: 2 године од дана пријема радова. (Гарантни рок на уграђену 

опрему не може бити краћи од 2 (две) године рачунајући од дана пријема радова. Уколико понуђач понуди 

гарантни рок краћи наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.) 

- РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 60 дана од дана отварања понуде (минимум 60 дана од дана отварања понуде, у 

случају да понуђач понуди краћи рок опције понуде од 60 дана од дана отварања понуде, понуда ће се 

сматрати неприхватљивом и неће се разматрати). 

 

Из свега напред наведеног, Комисија предлаже да се понуда понуђача ПД „МАГМОНТ“ ДОО ПИРОТ за 

Партију 16 оцени као прихватљива. 

 

 

За Партију 17 – ПУ Прокупље,  понуду је доставио следећи понуђач: 

 

- „ТЕРМОВЕНТ-ДУО“ ДОО ВРАЊЕ, 

 

а) да је понуда понуђача „ТЕРМОВЕНТ-ДУО“ ДОО ВРАЊЕ, по понуђеној укупној цени у износу од 

170.000,00 динара без ПДВ-а, прихватљива, на основу достављене понуде 06 број 404-ЈН-267/15-13 

од 21.10.2015. године. 

 

Понуђач „ТЕРМОВЕНТ-ДУО“ ДОО ВРАЊЕ, доставио је понуду 06 број 404-ЈН-267/15-13 од 21.10.2015. 

године. Понуда је благовремена тј. пристигла је дана 21.10.2015. године у 07:47 часова. Понуђенe су следеће 

цене и услови набавке:  

 

Понуђена цена без ПДВ-а: 170.000,00 динара  

 

- РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: 15 дана од дана увођења у посао. (Рок извођења радова не може бити дужи од 

15 дана рачунајући од дана увођења у посао. Уколико понуђач понуди дужи рок извођења радова од наведеног 

понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.) 

- ГАРАНТНИ РОК ЗА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ: 1 године од дана пријема радова. (Гарантни рок на изведене 

радове не може бити краћи од 1 (једне) године рачунајући од дана пријема радова. Уколико понуђач понуди 

гарантни рок краћи наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.) 

- ГАРАНТНИ РОК НА УГРАЂЕНУ ОПРЕМУ: 2 године од дана пријема радова. (Гарантни рок на уграђену 

опрему не може бити краћи од 2 (две) године рачунајући од дана пријема радова. Уколико понуђач понуди 

гарантни рок краћи наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.) 

- РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 60 дана од дана отварања понуде (минимум 60 дана од дана отварања понуде, у 

случају да понуђач понуди краћи рок опције понуде од 60 дана од дана отварања понуде, понуда ће се 

сматрати неприхватљивом и неће се разматрати). 

 

Из свега напред наведеног, Комисија предлаже да се понуда понуђача „ТЕРМОВЕНТ-ДУО“ ДОО ВРАЊЕ за 

Партију 17 оцени као прихватљива. 
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За Партију 18 – ПУ Врање,  понуду је доставио следећи понуђач: 

 

- „ТЕРМОВЕНТ-ДУО“ ДОО ВРАЊЕ, 

 

а) да је понуда понуђача „ТЕРМОВЕНТ-ДУО“ ДОО ВРАЊЕ, по понуђеној укупној цени у износу од 

260.000,00 динара без ПДВ-а, неприхватљива, на основу достављене понуде 06 број 404-ЈН-267/15-13 

од 21.10.2015. године, с обзиром да није у складу са  чланом 3.став 1.тачка 33. Закона о јавним набавкама, јер 

премашује процењену вредност предметне набавке. 

 

Понуђач „ТЕРМОВЕНТ-ДУО“ ДОО ВРАЊЕ, доставио је понуду 06 број 404-ЈН-267/15-13 од 21.10.2015. 

године. Понуда је благовремена тј. пристигла је дана 21.10.2015. године у 07:47 часова. Понуђенe су следеће 

цене и услови набавке:  

 

Понуђена цена без ПДВ-а: 260.000,00 динара  

 

- РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: 15 дана од дана увођења у посао. (Рок извођења радова не може бити дужи од 

15 дана рачунајући од дана увођења у посао. Уколико понуђач понуди дужи рок извођења радова од наведеног 

понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.) 

- ГАРАНТНИ РОК ЗА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ: 1 године од дана пријема радова. (Гарантни рок на изведене 

радове не може бити краћи од 1 (једне) године рачунајући од дана пријема радова. Уколико понуђач понуди 

гарантни рок краћи наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.) 

- ГАРАНТНИ РОК НА УГРАЂЕНУ ОПРЕМУ: 2 године од дана пријема радова. (Гарантни рок на уграђену 

опрему не може бити краћи од 2 (две) године рачунајући од дана пријема радова. Уколико понуђач понуди 

гарантни рок краћи наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.) 

- РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 60 дана од дана отварања понуде (минимум 60 дана од дана отварања понуде, у 

случају да понуђач понуди краћи рок опције понуде од 60 дана од дана отварања понуде, понуда ће се 

сматрати неприхватљивом и неће се разматрати). 

 

Из свега напред наведеног, Комисија предлаже да се понуда понуђача „ТЕРМОВЕНТ-ДУО“ ДОО ВРАЊЕ за 

Партију 18 оцени као неприхватљива. 

 

7. Комисија је утврдила да су прихватљиве понуде понуђача  

 

- „ТЕРМОВЕНТ-ДУО“ ДОО ВРАЊЕ (за Партију 17 - 170.000,00 динара без ПДВ-а), 

- ПД „МАГМОНТ“ ДОО ПИРОТ (за Партију 16-129.500,00 динара без ПДВ-а), 

- „ФРИГОИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО ПАНЧЕВО (за Партију 8-383.500,00 динара без ПДВ-а), 

- „ХИДРОТЕРМА“ ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА (за Партију 4-135.000,00 динара без ПДВ-а, за 

Партију 5-93.000,00 динара без ПДВ-а, за Партију 6-390.000,00 динара без ПДВ-а, за Партију 10), 

- „ТЕРМОСЕРВИС-ХОРЊАК“ ВРБАС (за Партију 1-684.200,00 динара без ПДВ-а, за Партију 10-

696.500,00 динара без ПДВ-а), 

- „ДАБИКОМ“ ДОО БЕОГРАД  (за Партију 1-798.800,00 динара без ПДВ-а, за Партију 6-299.000,00 

динара без ПДВ-а), 

- „НАШ ДИМЊАК“ ДОО ЗРЕЊАНИН са подизвођачима „ENVIROSERV“ ДОО, БЕОГРАД, „ТЕРМО- 

ЕНЕРГЕТИК ПЛУС“ ДОО, БЕОГРАД и „ANAHEM“ ДОО, БЕОГРАД (за Партију 1-695.000,00 

динара без ПДВ-а, за Партију 6-380.000,00 динара без ПДВ-а), 

 

 Прихватљиве понуде Комисија је оцењивaла применом критеријума: најниже понуђене цена. 
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8. Комисија предлаже в.д помоћнику министра – начелнику Сектора да Уговор у поступку јавне набавке мале 

вредности радова – Сезонски сервис опреме котларница и топловодних подстаница за грејну сезону 2015/16 на 

територији Републике Србије-ПУ-18, за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН бр. 267/15, додели: 

                                   

 

За Партију 1- ПУ за град Београд - „ТЕРМОСЕРВИС-ХОРЊАК“ ВРБАС, 

За Партију 4- ПУ Сремска Митровица - „ХИДРОТЕРМА“ ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА, 

За Партију 5- ПУ Сомбор – „ХИДРОТЕРМА“ ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА, 

За Партију 6- ПУ Шабац - „ДАБИКОМ“ ДОО БЕОГРАД, 

За Партију 8.- ПУ Панчево - „ФРИГОИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО ПАНЧЕВО, 

За Партију 10- ПУ Нови Сад - „ТЕРМОСЕРВИС-ХОРЊАК“ ВРБАС, 

За Партију 16- ПУ Пирот - ПД „МАГМОНТ“ ДОО ПИРОТ и 

За Партију 17- ПУ Прокупље - „ТЕРМОВЕНТ-ДУО“ ДОО ВРАЊЕ. 

 

9. Комисија предлаже в.д помоћнику министра – начелнику Сектора да обустави предметни поступак у делу 

који се односи на доле наведене партије, из наведених разлога: 

 

За Партију 2- ПУ Ниш –јер није примљена ни једна прихватљива понуда, 

За Партију 3- ПУ Крагујевац - јер није примљена ни једна прихватљива понуда, 

За Партију 7- ПУ Краљево – јер није примљена ни једна понуда, 

За Партију 9- ПУ Чачак - јер није примљена ни једна прихватљива понуда, 

За Партију 11- ПУ Јагодина - јер није примљена ни једна прихватљива понуда, 

За Партију 12- ПУ Пожаревац - јер није примљена ни једна понуда, 

За Партију 13- ПУ Зајечар - јер није примљена ни једна прихватљива понуда, 

             За Партију 14- ПУ Лесковац - јер није примљена ни једна прихватљива понуда, 

             За Партију 15- ПУ Нови Пазар- јер није примљена ни једна понуда, 

             За Партију 18- ПУ Врање- ер није примљена ни једна прихватљива понуда. 

 

 

Предлог Комисије за јавну набавку в.д. помоћник министра – начелник Сектора је прихватила у потпуности.               

               

На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року од 5 (пет) дана од дана објаве Одлуке, 

сходно члану 149. став 6. Закона о јавним набавкама. 

             

 

 

 

               в.д. ПОМОЋНИК  МИНИСТРА - 

                           НАЧЕЛНИК СЕКТОРА                                        

                                                                                                              

                                                    Мирјана Недељковић с.р. 

 

Д о с т а в и т и  

 

- Одељењу за послове јавних набавки 

- Одељењу за буџетско рачуноводство и извештавање 

- Одељењу за материјалне послове                               


