ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА
ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА
ПРИЛИКОМ РАНГИРАЊА УЗЕТ ЈЕ ОБЗИР РОК ВАЖЕЊА ЦЕНА И ЦЕНЕ РОБА И
УСЛУГА
Замена спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког
омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама:
Ова мера обухвата и пратећу опрему за прозоре/врата, као што су окапнице, прозорске
даске, ролетне, капци и др, као и пратеће грађевинске радове на демонтажи и правилној монтажи
прозора/врата, као што је демонтажа старих прозора/врата и одвоз на депонију, правилна монтажа
прозора, обрада око прозора/врата гипс картон плочама, глетовање, обрада ивица и кречење око
прозора/врата са унутрашње стране.
ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТИ

БОДОВИ

Ал стакло плус доо Блаце
Ул. Краља Петра I бб
18400 Прокупље
е-мail: alstaklo@gmail.com
тел: 027/379-027

100

Браћа Митровић доо
Доња стражава
18400 Прокупље
е-мail: bracamitrovicdoo@gmail.com
тел: 063/421-578

88

МБ Стовариште доо
Ул. Партизанска 2
18400 Прокупље
е-мail: mbstovariste@gmail.com
тел:060/5406052

73

Милан Младеновић ПР
БУЈЕР Прокупље
Ул. Косте Вујиновића 104
18400 Прокупље
е-мail: milanm979@gmail.com
тел: 063/8871063

72

Владимир Стојковић ПР ПИРАМИДА
МИНУС Ладовица
Ладовица бб
16210 Власотинце
е-мail: prodaja@biropiramida.rs
тел:063/107218

64

Кристал профи-гласс доо
Ул. Југ Богданова бр.14
18412 Житорађа
е-мail: kristalprofglas@mts.rs
тел: 060/6458188

20

Напомена: Кристал профи-гласс доо ниje доставиo ценовниk у складу са условима Јавног
позива.
Постављање и набавка материјала за термичку изолацију зидова, подова на тлу и
осталих делова термичког омотача према негрејаном простору за породичне куће и стамбене
заједнице, осим кровног покривача и таваница за породичне куће и стамбене заједнице:

ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТИ

БОДОВИ

МБ Стовариште доо
Ул. Партизанска 2
18400 Прокупље
е-мail: mbstovariste@gmail.com
тел:060/5406052

30

ТР Таки
Партизанска 24
18400 Прокупље
е-мail: takiprokuplje@yahoo.com
тел: 065/8152569

20

Напомена: Ни један ни други понуђач нису доставили ценовнике у складу са условима
Јавног позива.

Постављање и набавка материјала за термичку изолацију испод кровног покривача
за породичне куће:
Ова мера може обухватити, у случају да је оштећен кровни покривач и хидроизолациони
кровни систем, грађевинске радове на замени хидроизолације и других слојева кровног покривача,
као и лимарске радове, али не и радове на замени конструктивних елемената крова.

ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТИ

БОДОВИ

МБ Стовариште доо
Ул. Партизанска 2
18400 Прокупље
е-мail: mbstovariste@gmail.com
тел:060/5406052

90

ТР Таки
Партизанска 24
18400 Прокупље
е-мail: takiprokuplje@yahoo.com
тел: 065/8152569

20

Набавка и инсталација котлова на природни гас, грејача простора, или замена
постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим, за породичне куће, станове и
стамбене заједнице:

ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТИ

БОДОВИ

Гастец Вршац доо
Ул. Ђуре Цвејића бр.1
26300 Вршац
е-мail: gastec.rs@gmail.com
тел: 013/2831-807; 013/2831-015

100

Energy net services doo Novi Sad
Темеринска број 111
21000 Нови Сад
е-мail: servis@energynet.rs
тел: 021/6861000

90

Набавка и инсталација котлова на биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка), грејача
простора, или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим, за
породичне куће, станове и стамбене заједнице:

ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТИ

БОДОВИ

Energy net services doo Novi Sad
Темеринска број 111
21000 Нови Сад
е-мail: servis@energynet.rs
тел: 021/6861000

90

Гастец Вршац доо
Ул. Ђуре Цвејића бр.1
26300 Вршац
е-мail: gastec.rs@gmail.com
тел: 013/2831-807; 013/2831-015

40

Замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела-радијатора и пратећег
прибора за породичне куће, станове и стамбене зграде:

ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТИ

БОДОВИ

Гастец Вршац доо
Ул. Ђуре Цвејића бр.1
26300 Вршац
е-мail: gastec.rs@gmail.com
тел: 013/2831-807; 013/2831-015

96

Energy net services doo Novi Sad
Темеринска број 111
21000 Нови Сад
е-мail: servis@energynet.rs
тел: 021/6861000

75

Набавка и уградња топлотних пумпи и пратеће инсталације грејног система (грејач
простора или комбиновани грејач) за породичне куће.

ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТИ

БОДОВИ

Energy net services doo Novi Sad
Темеринска број 111
21000 Нови Сад
е-мail: servis@energynet.rs
тел: 021/6861000

90

Гастец Вршац доо
Ул. Ђуре Цвејића бр.1
26300 Вршац
е-мail: gastec.rs@gmail.com
тел: 013/2831-807; 013/2831-015

40

Набавка и уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему
потрошне топле воде за грејање санитарне потрошне топле воде и пратеће инсталације
грејног система за породичне куће:

ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТИ

БОДОВИ

Energy net services doo Novi Sad
Темеринска број 111
21000 Нови Сад
е-мail: servis@energynet.rs
тел: 021/6861000

90

Гастец Вршац доо
Ул. Ђуре Цвејића бр.1
26300 Вршац
е-мail: gastec.rs@gmail.com
тел: 013/2831-807; 013/2831-015

40

Учесници Јавног конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију по
утврђивању прелиминарне листе директних корисника, у року од 3 дана од дана објављивања
листе.
На прелиминарну листу директних корисника учесници конкурса имају право приговора
Комисији у року од осам дана од дана њеног објављивања.

