
Привредно друштво за пружање услуга “ПРО ТЕНТ” доо Обреновац 

Круг “Термоелектране Никола Тесла” - Б, Ушће 

11500 Обреновац 

      Датум: 26.04.2017.год. 

 

На основу члана 55. став 1. тачка 10) и члана 109. став 4. Закона о јавним набавкама ("Сл. 

Гласник РС" бр.124/12, 14/15 и 68/15), Наручилац: 

 

                                        

О Б Ј А В Љ У Ј Е 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е  О  О Б У С Т А В И  П О С Т У П К А 

 

у  отвореном поступку јавне набавке  бр. 02-О/17 Набавка алата 

 

 

1. Назив и адреса наручиоца: Привредно друштво за пружање услуга “ПРО ТЕНТ” доо 

Обреновац, Круг “Термоелектране Никола Тесла” - Б, Ушће, 11500 Обреновац 

2. Интернет страница наручиоца: www.protent.rs 

3. Врста наручиоца: државно јавно предузеће 

4. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак 

5. Предмет јавне набавке: Набавка алата 

Предмет јавне набавке обликован је у 5 партија 

Партија 1: Набавка ручног алата 

                  Партија 2: Набавка електричног алата 

                  Партија 3: Набавка алата за дизање терета 

                  Партија 4: Набавка алата за заваривање 

                  Партија 5: Набавка алата за гасно заваривање и гасно резање 

6. Назив и ознака из општег речника набавки: 42000000 

7. Процењена вредност јавне набавке: 8.000.000,00 динара 

Процењена вредност јавне набавке за партију 1: 1.608.900,00 динара без ПДВ-а 

Процењена вредност јавне набавке за партију 2: 1.661.100,00 динара без ПДВ-а 

Процењена вредност јавне набавке за партију 3: 2.850.800,00 динара без ПДВ-а 

Процењена вредност јавне набавке за партију 4: 1.533.000,00 динара без ПДВ-а 

Процењена вредност јавне набавке за партију 5:    346.200,00 динара без ПДВ-а 

8. Број примљених понуда : 3 (три) 

9. Подаци о понуђачима: 

 

Ред.

бр. 
Назив и место седишта  Адреса седишта  

Матични 

број 
ПИБ 

1 УНИОР ТЕОС АЛАТИ д.о.о. Господара Вучића 22, 

11118 Београд 

17084585 101735200 

2 ELTEC EXPORT – IMPORT 

d.o.o. 

Радничка бр. 53, 11030 

Београд 

06744265 101013241 

3 МАГНАТ д.о.о. 
Драгомира Станојловића 

56, 11260 Умка 
07824670 100417569 

 

 

http://www.protent.rs/


10. Разлог за обуставу поступка: 

Партија 1: ( број примљених понуда 2 ) 

 

Понуђч УНИОР ТЕОС АЛАТИ д.о.о. је за  ставке 54 из 55 из техничке спецификације понудио 

Клешта за сегер дужине 300мм, а тражено је 320мм, и као таква његова понуда се одбија као 

неприхватљива. 

Понуђач ELTEC EXPORT – IMPORT d.o.o. је за ставку 34 из техничке спецификације понудио 

Клешта грип за центрирање округлих профила ( са  једном призмом ), а тражено је са две 

призме. Такође, за ставку 39 и 40  из техничке спецификације рото глодало нису понудили у 

TiCN квалитету како је захтевано конкурсном документацијом. Такође, за ставку 57 из техничке 

спецификације понудили су окретач урезнице од ( М5-М16, М9-М20,М12-М27 ), а тражено је од 

М12-М33, и као таква његова понуда се одбија као неприхватљива. 

 

Партија 2: ( број примљених понуда 2 ) 

 

Понуђач „МАГНАТ” д.о.о. није доставио потписан и печатиран образац број 6 „да је поштовао 

обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 

заштити животне средине и права на интелектуалну својину”, како је предвиђено упутством 

понуђачима како да сачине понуду.Такође понуђач „МАГНАТ“ д.о.о. је премашио процењену 

вредност јавне набавке за партију 2. Понуђач је понудио  цену од 1.672.049,00 динара без ПДВ-а. 

Понуђач “ELTEC EXPORT – IМPORT” d.o.o. је за ставку 18 из техничке спецификације 

понудио је једну радио станицу, а тражено је четири радио станице конкурсном документацијом. 

Такође Понуђач “ELTEC EXPORT – IМPORT” d.o.o. је премашио процењену вредност јавне 

набавке за партију 2. Понуђач је понудио цену од 1.691.708,00 динара без ПДВ-а. 

 

             Партија 3: ( број примљених понуда ниједна ) 

 

Обуставља се  поступак јавне набавке за партију 3,  по основу неиспуњења услова за доделу 

уговора, обзиром дa до истека рока за подношење понуда није прибављена ниједна понуда. 

 

            Партија 4: ( број примљених понуда 1 ) 

 

Понуђач „МАГНАТ” д.о.о. није доставио потписан и печатиран образац број 6 „да је поштовао 

обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 

заштити животне средине и права на интелектуалну својину”, како је предвиђено упутством 

понуђачима како да сачине понуду.Такође Понуђач „МАГНАТ“ д.о.о. је премашио процењену 

вредност јавне набавке за партију 4. Понуђач је понудио цену од 1.916.190,00 динара без ПДВ-а. 

      

      Партија 5: ( број примљених понуда 1 ) 

 

Понуђач „МАГНАТ” д.о.о. није доставио потписан и печатиран образац број 6. „да је поштовао 

обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 

заштити животне средине и права на интелектуалну својину”, како је предвиђено упутством 

понуђачима како да сачине понуду. 

 

11. Поступак ће бити спроведен: у оквиру од месец дана 

12. Контакт особа: Сузана Јаковљевић, е-маил: suzana.jakovljevic@protent.rs 

13. Остале информације: / 

mailto:klaudija.milanovic@protent.rs


 

 

 


