
На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15),  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД НОВИ САД 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 

Народног фронта број 53, Нови Сад 

објављује  

 

ОБАВЕШТЕЊЕ  

о закљученом уговору у поступку јавне набавке  услуга – сервисирање термомашинске 

опреме и гасних инсталација 

(шифра: ОП-15/2018) 

 

Назив Наручиоца: Градска управа за имовину и имовинско-правне послове Града Новог 

Сада 

Адреса Наручиоца: Нови Сад, улица Народног фронта број 53 

Интернет страница Наручиоца: www.novisad.rs   

Врста Наручиоца: Орган локалне самоуправе 

Опис предмета набавке: 

Услуге - сервисирање термомашинске опреме и гасних инсталација, шифра: ОП-

15/2018, у  свему према спецификацији садржаној у конкурсној документацији. 

Јавна набавка је обликована у две партије: 

Партија 1 – Сервисирање термомашинске опреме 

Партија 2 – Сервисирање клима коморе на базену „Слана бара“. 

Назив и ознака из општег речника јавне набавке: 50712000-9 Услуге поправке и 

одржавања машинских инсталација у зградама. 

Партија 1 – Сервисирање термомашинске опреме 

Уговорена вредност: 4.500.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а. 

Критеријум за доделу уговора: „Економски најповољнија понуда“. 

Број примљених понуда: једна 

Најнижа и највиша понуђена цена: 

 Најнижа понуђена цена           9.906.250,00 динара без ПДВ-а 

Највиша понуђена цена                           9.906.250,00 динара без ПДВ-а 

Најнижа и највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 

 Најнижа понуђена цена    9.906.250,00 динара без ПДВ-а 

Највиша понуђена цена                           9.906.250,00 динара без ПДВ-а 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 20. новембра 2018. године 

Датум закључења уговора: 21. новембра 2018. године 

http://www.novisad.rs/


Основни подаци о добављачу:  

Група понуђача: METRO ENERGY ДОО НОВИ САД из Новог Сада, Булевар Европе 

број 11, ПИБ: 105712110, матични број: 20440473 и ALFA- GAS TERM ДОО КУЛА из 

Куле, улица Блок 6б  број 8, ПИБ: 107625336, матични број: 20839520 (у даљем 

тексту: Добављач). 

Период важења уговора: годину дана или до реализације уговорене вредности, у зависности 

од тога шта пре наступи. 

Околности које представљају основ за измену уговора: Није предвиђена измена уговора. 

Партија 2 – Сервисирање клима коморе на базену „Слана бара“ 

Уговорена вредност: 1.500.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а. 

Критеријум за доделу уговора: „Економски најповољнија понуда“. 

Број примљених понуда: једна 

Најнижа и највиша понуђена цена: 

Најнижа понуђена цена           1.121.000,00 динара без ПДВ-а 

Највиша понуђена цена                    1.121.000,00 0 динара без ПДВ-а 

Најнижа и највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 

Најнижа понуђена цена    1.121.000,00  динара без ПДВ-а 

Највиша понуђена цена     1.121.000,00 динара без ПДВ-а 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 20. новембра 2018. године 

Датум закључења уговора: 26. новембра 2018. године  

Основни подаци о добављачу: 

Група понуђача: MENERGA ДОО БЕОГРАД из Београда, улица Небојшина број 

30/II, ПИБ: 106070060, матични број: 20517468, и TERMO TIM ДОО БЕОГРАД из 

Београда, улица Јурија Гагарина  број 32 А, ПИБ: 103298924, матични број: 17541064 

(у даљем тексту: Добављач). 

Период важења уговора: годину дана или до реализације уговорене вредности, у зависности 

од тога шта пре наступи. 

Околности које представљају основ за измену уговора: Није предвиђена измена уговора. 


