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ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

у отвореном поступку бр. 28/15, набавкa услуга текућег одржавања термо-
техничких инсталација на објектима   

 

На основу спроведеног отвореног поступка јавне набавке број 28/15 за набавку 
услуга текућег одржавања термо-техничких инсталација на објектима, шифра из 
Општег речника набавке: 71314310 - Услуге у области технике грејања зграда, 
поступак јавне набавке је обустављен за Партију бр. 1. Радови на текућем 
одржавању зграда и објеката на територији Северно-бачког, Западно-бачког, 
Јужно-бачког, Сремског, Северно-банатског, Средње-банатског и Јужно-банатског 
округа, процењена вредност 4.950.000,00 дин. без ПДВ-а (4.250.000 дин. без 
ПДВ-а редован сервис, 700.000 дин. без ПДВ-а хитне интервенције); за Партију 2.  
Радови на текућем одржавању зграда и објеката на територији Београда, 
Подунавског, Браничевског, Борског и Зајечарског округа, процењена вредност 
3.800.000,00 дин. без ПДВ-а (3.200.000 дин. без ПДВ-а редован сервис, 600.000 
дин. без ПДВ-а хитне интервенције); за Партију 3. Радови на текућем одржавању 
зграда и објеката на територији Мачванског, Шумадијског, Колубарског, 
Златиборског, Моравичког, Поморавског и Рашког округа, процењена вредност 
3.450.000,00 дин. без ПДВ-а (2.850.000 дин. без ПДВ-а редован сервис, 600.000 
дин. без ПДВ-а хитне интервенције); за Партију 4.  Радови на текућем одржавању 
зграда и објеката на територији Расинског, Нишког, Топличког, Јабланичког, 
Пиротског и Пчињског округа и на територији АП К и М, процењена вредност 
2.800.000,00 дин. без ПДВ-а (2.200.000 дин. без ПДВ-а редован сервис, 600.000 
дин. без ПДВ-а хитне интервенције; 
Укупна процењена вредност јавне набавке износи 15.000.000,00 динара без ПДВ-
а. 
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За предметну јавну набавку пристигла је 1 благовремена понуда и то од понуђача:           

1. ''GIA TECHNOLOGY'' д.о.о., ул. Приморска бр.86, 21000 Нови Сад 

Разлог за обуставу поступка је што у предметном поступку, за наведене Партије,   
нису испуњени услови за избор најповољније понуде из члана 107. ЗЈН, с обзиром 
да је приспела понуда одбијена као неприхватљива на основу члана 106. став 1. 
тачка 1), 2) и 5) и члана 107. став 1. ЗЈН. 
 
За наведене партије за које је предметни поступак јавне набавке обустављен, 
поступак ће поново бити спроводен током новембра месеца текуће године. 
 
 
 
                                                                                                                  Директор 
                                                                                                          Зоран Мартиновић 
 


