
ИЗВЕШТАЈ О ПОСТУПКУ
Датум креирања извештаја: 08.03.2023 10:55:24

Подаци о поступку

Назив поступка Набавка услуга- Текуће поправке и одржавање котларница у објектима Центра за заштиту одојчади, деце и омладине 

Реф. број 531

Врста поступка Отворени поступак

Број и датум одлуке о спровођењу 531, 07.02.2023

Процењена вредност 3.500.000,00

Техника

ЦПВ 50720000-Услуге поправке и одржавања централног грејања

Кратак опис набавке Набавка услуга- Текуће поправке и одржавање котларница у објектима Центра за заштиту одојчади, деце и омладине 

Подељен у партије НЕ

Образложење зашто предмет није подељен у 
партије

Број огласа 2023/С Ф02-0002995

Врста огласа Јавни позив

Објављено 08.02.2023

Рок за подношење 17.02.2023 12:00:00

Чланови комисије за јавну набавку

Име и презиме

Стефан Јевтић

Борисав Радосављевић

Милутин Павловић

Јованка Јаковљевић

Ивана Радуловић

Подаци о предмету / партијама

Назив партије Набавка услуга- Текуће поправке и одржавање котларница у објектима Центра за заштиту одојчади, деце и омладине 
Критеријум за доделу уговора на основу Цене



Подаци о отварању
Датум и време отварања: 17.02.2023 12:00:00
Електронско отварање понуда завршено у: 17.02.2023 12:01:52

Број пристиглих понуда / пријава 2

Понуђач Облик понуде Ознака / број понуде Подизвођачи Датум и време подношења

МАКТТ ЦО ДОО БЕОГРАД, Јурија Гагарина, 214/17, 11070, БЕОГРАД (НОВИ 
БЕОГРАД), Србија

Самостално 18/23 НЕ 11.2.2023. 12:32:02

ЕКОЕНЕРГЕТИКА ДОО, СУТЈЕСКА УЛИЦА  8, 55 б, 11210, Београд 
(Палилула), Србија

Самостално 23-15 НЕ 14.2.2023. 13:49:23



Аналитички приказ поднетих понуда
Подаци о цени Остали захтеви

Понуђач Цена Цена (са 
ПДВ)

Валута Рок и начин 
плаћања

Рок важења 
понуде

ЕКОЕНЕРГЕТИКА ДОО 1180000.00 1416000.00 РСД 45 дана 30

МАКТТ ЦО ДОО БЕОГРАД 1659234.00 1991080.80 РСД 45 дана од 
дана 
испостављањ
а рачуна

60

Аналитички приказ понуда након допуштених исправки
Подаци о цени Остали захтеви

Понуђач Цена Цена (са 
ПДВ)

Валута Рок и начин 
плаћања

Рок важења 
понуде

ЕКОЕНЕРГЕТИКА ДОО 1180000.00 1416000.00 РСД 45 дана 30

МАКТТ ЦО ДОО БЕОГРАД 1659234.00 1991080.80 РСД 45 дана од 
дана 
испостављањ
а рачуна

60

Стручна оцена

Понуђач Прихватљиво Одбијено или се не разматра Износ Износ (са ПДВ) Валута

МАКТТ ЦО ДОО БЕОГРАД ДА НЕ 1.659.234,00 1.991.080,80 РСД

ЕКОЕНЕРГЕТИКА ДОО ДА НЕ 1.180.000,00 1.416.000,00 РСД

Обуставља се ДА
Правни основ за обуставу Члан 147. став 1. тач. 3) - постану познате околности због којих би, да су биле познате раније, дошло до битне промене у садржају 

документације о набавци
Образложење обуставе Наручилац у складу са чланом 147. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама, доноси Одлуку о обустави поступка предметне јавне 

набавке, из разлога што су постале познате околности због којих би, да су биле познате раније, дошло до битне промене у садржају 
документације о набавци.
Наведене околности огледају се у потреби извођења радова на комплетној реконструкцији и санацији објекта „Стационара“, у ул. 
Звечанска бр. 7, Београд, у коме се налазе РЈ „Стационар“, РЈ „Смештај уз интензивну подршку“ и већи део РЈ „Општи и заједнички 
послови“, те је неопходно извршити пресељење корисника – деце и омладине без родитељског старања, особља и опреме, на другу 
адекватну локацију.
Пуштање у функцију Новог објекта Универзитетског клиничког центра Србије створило услове за премештање опреме, особља и 
пацијената, његове организационе јединице Клинике за опекотине, пластичну и реконструктивну хирургију, из објекта у ул. Звечанска 
бр. 9, у Београду, на другу локацију.
Од стране надлежних инстанци и представника обе установе, изнет је предлог да то буде објекат- зграда бивше Клинике за опекотине, 



пластичну и реконструктивну хирургију, у ул. Звечанска бр. 9, у Београду.
У складу са наведеним, биће извршена примопредаја објекта-зграде, у ул. Звечанска бр. 9, у Београду, на постојећој катастарској 
парцели бр. 3282, уписане у КО Савски венац, тако што ћеКлиника испражњен од лица и ствари, предати предметни објекат-зграду у 
посед, на управљање и коришћење Центру. 
Имајући у виду да извођење радована комплетној реконструкцији и санацији објекта „Стационара“, у ул. Звечанска бр. 7, Београд, 
подразумева комплетну замену постојеће опреме у котларници и да котларница у објекту- згради бивше Клинике за опекотине, 
пластичну и реконструктивну хирургију, у ул. Звечанска бр. 9, Београд, треба да буде активирана за потребе Центра, неопходно је 
наведене околности предвидети у документацији, Опису и Спецификацији и Обрасцу структуре понуђене цене, у оквиру предметне 
јавне набавке.
Наручиоцу је била позната околност извођења радова на комплетној реконструкцији и санацији објекта „Стационара“, али Наручиоцу 
није била позната околност где и када ће бити ивршено пресељење корисника – деце и омладине без родитељског старања, особља и 
опреме, на другу адекватну локацију.
Узимајући све наведено у обзир, било би потребно спровести нов поступак јавне набавке за услугу одржавања котларница, која би на 
адекватан начин обухватила све потребе које установа има, с обзиром на новонастале околности.

Сукоб интереса који је утврђен и мере које су 
поводом тога предузете

Додатни подаци / Напомена


