
ЈКП „Градска топлана“ Ниш 

Бр. 04-41/23 

15.09.2020.године 

Ниш 

 

На основу члана 55. став 1. тачка 10. и члана 57. став 1., a у вези са чланом 109. став 4. 

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

Наручилац ЈКП „Градска топлана“ Ниш, објављује:  

 

ОБАВЕШТЕЊЕ 

о обустави оквирног споразума  
 

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: Поступак јавне набавке мале вредности 

Врста поступка: Добра 

 

Опис предмета набавке: 

 
ЈНДм – 41/2020 – Набавка, испорука и уградња прикључних 

(компактних) подстаница 

Шифра из ОРН:  

42122000 - Пумпе 

45232142 - Радови на изградњи подстаница за размену топлоте 

Процењена вредност 

јавне набавке: 
   

7.000.000,00 дин. без ПДВ-а 

Број примљених понуда 

и подаци о понуђачима: 

 

У току рока за доставу понуда, на адресу Наручиоца, за предметну 

партију пристигле су две понуде. 

Подаци о понуђачима:  

1. „DABICOM CO“ ДОО Београд 

             Светог Николе бр.43, 11050 Београд 

2. „ФЕНИКС ББ“ ДОО Ниш 

 Проф.др Димитрија Кулића бр.5, 18000 Ниш 

Разлог за обуставу 

поступка: 

 

Чланом 107. став 1. ЗЈН прописано је да је наручилац дужан да у 

поступку јавне набавке, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све 

неприхватљиве понуде.  

- Наручилац је понуду бр. 04-41/18 од 27.08.2020.год. Понуђача - 

DABICOM CO“ ДОО Београд, ул. Светог Николе бр.43, 11050 

Београд  одбио,  као неодговарајућу и неприхватљиву,  у складу са 

чланом 3 став 1 тачка 32  и 33 Закона о јавним набавкама. 

 - Наручилац је понуду бр. 04-41/19 од 27.08.2020.год. Понуђача 

„ФЕНИКС ББ“ ДОО Ниш, ул. Проф.др Димитрија Кулића бр.5, 

18000 Ниш одбио,  као неодговарајућу и неприхватљиву,  у складу са 

чланом 3 став 1 тачка 32  и 33 Закона о јавним набавкама. 

Обзиром да је у предметном поступку, за предметну партију није 

прибављена ни једна прихватљива понуда,  тако да у складу са чланом 

107. став 2. Закона о јавним набавкама, није било услова за рангирање 

понуда применом критеријума за доделу уговора одређеног у Позиву 

за подношење понуда и Конкурсној документацији, поступак је 

окончан доношењем одлуке о обустави поступка, у складу са чланом 

109. став 1. Закона о јавним набавкама. 

Када ће поступак бити 

поново спроведен: 

Поступак ће бити поново покренут према Плану набавки за 2020.год. 

Остале информације: //. 
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