
 

                                                0094-PR-049-JN-01-PR-29 

Страна 1 од 3 

 
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У  

ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ  
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 
Београд, Краља Милутина бр. 8 
Број: 0094-40493-80/2015 
Датум:  24.11.2015.год. 
 
На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 

124/12 и 14/2015) 

Национална служба за запошљавање 
(организација за обавезно социјално осигурање) 

Крагујевац, Светозара Марковића бр. 37 
www.nsz.gov.rs 

 
oбјављује 

 
ОБАВЕШТЕЊЕ 

о закљученом уговору о јавној набавци, за јавну набавку услуга капиталног 
одржавања термо – техничких инсталација на објектима, у преговарачком поступку 

без објављивања позива за подношење понуда број 32/15 - II  
 

Предмет набавке: 

Набавка услуга капиталног одржавања термо – техничких инсталација на 
објектима. 

Назив и ознака из Општег речника набавки: 71314310 – услуге у области технике 
грејања зграда. 
 
Уговорена вредност и основни подаци о добављачу: 
Партија број 1: Смедеревска Паланка - замена котла на угаљ електрокотлом са 
пратећом цевном инсталацијом и електрорадовима: Добављач ''ТЕRМО – MAX'', ул. 
Прве пруге бр.13, 11080 Београд - Земун, ''ТЕРМИНГ'' д.о.о., ул. Љубостињска бр.2, 
11000 Београд и ''МЕЛГ'' д.о.о., ул. Косте Новаковића бр.13/13, 11000 Београд 
(заједничка понуда групе понуђача), уговорена вредност износи 1.484.792,00 
динара без ПДВ-а. 
Партија број 2: Оџаци - замена котла на угаљ електрокотлом са пратећом цевном 
инсталацијом и електрорадовима: Добављач ''TIME PARTNER'' д.о.о., ул. Растка 
Петровића бр.43, 11000 Београд и ''ЕНИКОН'' а.д., ул. Градилиште бр.бб, 15300 
Лозница (зајединичка понуда групе понуђача), уговорена вредност износи 
249.208,00 динара без ПДВ-а. 
Партија број 3: Одмаралиште Добра код Голупца – проширење система грејања 
због надзиђивања: Добављач ''TIME PARTNER'' д.о.о., ул. Растка Петровића бр.43, 
11000 Београд и ''ЕНИКОН'' а.д., ул. Градилиште бр.бб, 15300 Лозница (зајединичка 
понуда групе понуђача), уговорена вредност износи 547.950,00 динара без ПДВ-а; 
Партија број 4: Кањижа – замена гасних пећи гасним котлом: Добављач ''TIME 
PARTNER'' д.о.о., ул. Растка Петровића бр.43, 11000 Београд и ''ЕНИКОН'' а.д., ул. 
Градилиште бр.бб, 15300 Лозница (зајединичка понуда групе понуђача), уговорена 
вредност износи 929.604,00 динара без ПДВ-а; 
Партија број 6: Филијала Врање – набавка и уградња цистерне за лож уље у већ 
постојећи ископ: Добављач ''TIME PARTNER'' д.о.о., ул. Растка Петровића бр.43, 
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11000 Београд и ''ЕНИКОН'' а.д., ул. Градилиште бр.бб, 15300 Лозница (зајединичка 
понуда групе понуђача), уговорена вредност износи 1.205.280,00 динара без ПДВ-а; 
Партија број 7: Објекти на више локација у Србији – испорука и уградња норвешких 
радијатора (120ком. – 1500 W): Добављач ''TIME PARTNER'' д.о.о., ул. Растка 
Петровића бр.43, 11000 Београд и ''ЕНИКОН'' а.д., ул. Градилиште бр.бб, 15300 
Лозница (зајединичка понуда групе понуђача), уговорена вредност износи 
2.263.000,00 динара без ПДВ-а. 
 
Критеријум за доделу уговора 
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена и исти је за све партије. 
 
Број примљених понуда:   
У предметном поступку јавне набавке, примљене су укупно 3 понуде и то за Партију 
број 1 две понуде, а за Партије 2., 3., 4., 6. и 7 по једна понуда.  
 
Највиша и најнижа понуђена цена и највиша и најнижа цена код прихватљивих 
понуда: 
За Патију број 1: 
 Понуђач ''TIME PARTNER'' д.о.о., ул. Растка Петровића бр.43, 11000 Београд и 
''ЕНИКОН'' а.д., ул. Градилиште бр.бб, 15300 Лозница (зајединичка понуда групе 
понуђача), понудио је цену у износу од 1.617.563.60 динара без ПДВ-а (највиша 
понуђена цена); 
Понуђач  ''ТЕRМО – MAX'', ул. Прве пруге бр.13, 11080 Београд - Земун, 
''ТЕРМИНГ'' д.о.о., ул. Љубостињска бр.2, 11000 Београд и ''МЕЛГ'' д.о.о., ул. Косте 
Новаковића бр.13/13, 11000 Београд (заједничка понуда групе понуђача), понудио 
је цену у износу од 1.484.792.00 динара без ПДВ-а (најнижа понуђена цена); 
 
За Патију број 2: 
Понуђач „TIME PARTNER'' д.о.о., ул. Растка Петровића бр.43, 11000 Београд и 
''ЕНИКОН'' а.д., ул. Градилиште бр.бб, 15300 Лозница (зајединичка понуда групе 
понуђача), понудио је цену у износу од 249.208,00 динара без ПДВ-а (најнижа 
понуђена цена); 
 
За Патију број 3: 
Понуђач „TIME PARTNER'' д.о.о., ул. Растка Петровића бр.43, 11000 Београд и 
''ЕНИКОН'' а.д., ул. Градилиште бр.бб, 15300 Лозница (зајединичка понуда групе 
понуђача), понудио је цену у износу од 547.950,00 динара без ПДВ-а (најнижа 
понуђена цена); 
 
За Патију број 4: 
Понуђач „TIME PARTNER'' д.о.о., ул. Растка Петровића бр.43, 11000 Београд и 
''ЕНИКОН'' а.д., ул. Градилиште бр.бб, 15300 Лозница (зајединичка понуда групе 
понуђача), понудио је цену у износу од 929.604,00 динара без ПДВ-а (најнижа 
понуђена цена); 
 
За Патију број 6: 
Понуђач „TIME PARTNER'' д.о.о., ул. Растка Петровића бр.43, 11000 Београд и 
''ЕНИКОН'' а.д., ул. Градилиште бр.бб, 15300 Лозница (зајединичка понуда групе 
понуђача), понудио је цену у износу од 1.205.280,00 динара без ПДВ-а (најнижа 
понуђена цена); 
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За Патију број 7: 
Понуђач „TIME PARTNER'' д.о.о., ул. Растка Петровића бр.43, 11000 Београд и 
''ЕНИКОН'' а.д., ул. Градилиште бр.бб, 15300 Лозница (зајединичка понуда групе 
понуђача), понудио је цену у износу од 2.263.000,00 динара без ПДВ-а (најнижа 
понуђена цена);. 
 
Део или вредност уговора који ће се вршити преко подизвођача: 
Добављач ће предметне радове изводити без подизвођача. 
 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 
05.11.2015. 
 
Датум закључивања уговора: 
19.11.2015. 
 
Основни подаци о добављу: 
За Патију број 1: 
Добаљач Добављач ''ТЕRМО – MAX'', ул. Прве пруге бр.13, 11080 Београд - Земун, 
матични број: 60051984, ПИБ број:104282760; ''ТЕРМИНГ'' д.о.о., ул. Љубостињска 
бр.2, 11000 Београд, матични број: 07436220, ПИБ број: 101732244 и ''МЕЛГ'' д.о.о., 
ул. Косте Новаковића бр.13/13, 11000 Београд , матични број: 20244585, ПИБ број: 
104798825;  
За Партије број 2., 3., 4., 6. и 7: 
Добављач ''TIME PARTNER'' д.о.о., ул. Растка Петровића бр.43, 11000 Београд, 
матични број: 210310, ПИБ број: 108595728 и ''ЕНИКОН'' а.д., ул. Градилиште бр.бб, 
15300 Лозница, матични број: 07833849 и ПИБ број: 101194015; 
 
Период важења уговора и околности које представљају основ за измену уговора: 
Уговор је закључен на период од 12 месеци или на краћи период уколико вредност 
извршених услуга досегне износ укупне уговорне вредности, чиме исти престаје да 
важи. 
Цене и остали елементи уговора су непромењиви током читавог периода важења 
уговора. 

 
 
 

 
                      Директор   

               Зоран Мартиновић 


