
ЈКП „Градска топлана“ Ниш 

Бр. 04-2/31 

19.11.2019.године 

Ниш 

 

На основу члана 55. став 1. тачка 6. и члана 57. став 1., a у вези са чланом 40 Закона о 

јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац ЈКП 

„Градска топлана“ Ниш, објављује:  

 

ОБАВЕШТЕЊЕ 

о закључењу оквирног споразума након спроведеног отвореног поступка 

јавне набавке ЈНРо-2/2019 – Изградња и реконструкција топлотних подстаница, 

Партија 1 – Набавка, испорука и уградња прикључних  (компактних) подстаница 

 

Назив наручиоца: ЈКП “Градска топлана“ Ниш, 

Адреса наручиоца: ул. Б.Паровића бр.3, 18000 Ниш 

Интернет страница наручиоца: www.nitoplana.co.rs 

Врста наручиоца: Јавна предузећа-локална самоуправа 

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак 

Тип набавке: Предметна јавна набавка је спроведена у отвореном поступку и то у 

посебном облику поступка јавне набавке ради закључења оквирног споразума у складу 

са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.  

Врста поступка: Радови 

 

Опис предмета набавке: 

 

Отворени поступак (радови) ЈНРо – 2/2019 – Изградња и 

реконструкција топлотних подстаница, Партија 1 – 

Набавка, испорука и уградња прикључних  (компактних) 

подстаница  
Шифра из ОРН:   

45230000 - Радови на изградњи цевовода, комуникационих и 

електроенергетских водова, аутопутева, путева, авионских 

писта и железничких пруга; завршни радови 

45232221 - Трансформаторске подстанице 

КА01 - За даљинско грејање 

 

Јавна набавка добара 1.3.8 – Изградња и реконструкција 

топлотних подстаниц, је обликована по партијама. Ово 

обавештење се односи искључиво на Партију 1. 
 

Процењена вредност јавне 

набавке: 

 

Укупна процењена вредност јавне набавке – предметне партије 

(оквирног споразума) је 13.000.000,00 динара без пдв-а, 

укупно за наведену партију. Набавка ће се реализовати (по 

предметном споразуму) највише до лимита укупне процењене 

вредности од 13.000.000,00 динара без пдв-а. 

 

Број понуђача са којима се 

закључује уговор: 

 

Уговор о јавној набавци на основу оквирног споразума 

закључиће се са једним понуђачем и то према условима за 

закључење уговора утврђеним у оквирном споразуму, на 

основу већ достављене понуде Понуђача, у складу са чланом 

40а Закона. 

 

Подаци о Добављачу: 

 

„Феникс ББ“ ДОО Ниш, са седиштем у Нишу, ул. 

Професора Др Димитрија Кулића, бр. 5,  ПИБ 100617132, 

матични број 07389965, текући рачун бр. 160-7760-76, код 

Banka intesa AD Beograd, кога заступа Дамир Рутар  

http://www.nitoplana.co.rs/


Датум закључења и рок 

важења оквирног 

споразума: 

 

Овај оквирни споразум се закључује до реализације, најдуже 

на период од 1 (једне) године, а ступа на снагу даном 

обостраног потписивања. 

Датум потписивања: 15.11.2019.године. 

 

Остале информације: 

 

//. 

 


