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На основу члана 55. и 56 важећег Правилника о ближем уређивању поступка набавки у   
„Транспортгас Србија“ д.о.о. Нови Сад, комисија која спроводи поступак набавке сачињава и 
објављује: 
 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ НАРУЏБЕНИЦЕ 
 

Партија 1: Београд и Панчево 
 
Врста поступка и основ за изузеће: Набавка на коју се важећи Закон о јавним набавкама не 
примењује, члан 27. став 1. тачка 1. ЗЈН 
Врста предмета набавке, предмет набавке и број набавке: добра, клима уређаји са услугом 
уградње, број набавке ЗНП-Д-2/2022-МС 
Ознака из Општег речника набавке (CPV):42512200 
Вредност наруџбенице: 209.532,48 РСД без ПДВ-а 
Критеријум за доделу наруџбенице: економски најповољнија понуда- критеријум цена  
Број  примљених понуда: 2 (две) 
Највиша понуђена цена: 217.500,00 РСД без ПДВ-а 
Најнижа понуђена цена: 209.532,48 РСД без ПДВ-а 
Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 209.532,48 РСД без ПДВ-а 
Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 209.532,48 РСД без ПДВ-а 
Део или вредност наруџбенице који ће се извршити преко подизвођча: - 
Датум закључења наруџбенице: 30.06.2022.г. 
Основни подаци о добављачу:  „Термомонтелектро“доо, Баваништански пут 247, Панчево; 
ПИБ: 103462503; 
Околности које представљају основ за измену наруџбенице:  - 
 
Партија 2: Зрењанин и Кикинда  
 
Врста поступка и основ за изузеће: Набавка на коју се важећи Закон о јавним набавкама не 
примењује, члан 27. став 1. тачка 1. ЗЈН 
Врста предмета набавке, предмет набавке и број набавке: добра, клима уређаји са услугом 
уградње, број набавке ЗНП-Д-2/2022-МС 
Ознака из Општег речника набавке (CPV):42512200 
Вредност наруџбенице: 114.000,00 РСД без ПДВ-а 
Критеријум за доделу наруџбенице: економски најповољнија понуда- критеријум цена  
Број  примљених понуда: 1 (једна) 
Највиша понуђена цена: 114.000,00 РСД без ПДВ-а 
Најнижа понуђена цена: 114.000,00 РСД без ПДВ-а 
Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 114.000,00 РСД без ПДВ-а 
Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 114.000,00  РСД без ПДВ-а 
Део или вредност наруџбенице који ће се извршити преко подизвођча: - 
Датум закључења наруџбенице: 01.07.2022.г. 
Основни подаци о добављачу:  „Ђурђевић термосолар“, Светосавска 66, Кикинда; ПИБ: 
110969144 
Околности које представљају основ за измену наруџбенице:  - 
 


