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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ 

Датум: 22.6.2017. године 

Број: 02-398/15  

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 68/2015), 

доносим 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ 

ВРЕДНОСТИ УСЛУГЕ,   

преглед и провера електричне инсталације у згради Филозофског факултета 

 
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ: 36/2017  

Уговор се додељује следећем Понуђачу: 

„ЕДВ“ Панчево, Светозара Милетића 1 и „Енергоминг“ доо, Београд, Војводе Добрњца 54 

(заједничка понуда), деловодни број: 02-398/9 од 1.6.2017. године (заједничка понуда). 

Образложење 

Наручилац је дана 22.5.2017. године донео Одлуку број 02-398/1 о покретању јавне 

набавке мале вредности, услуга прегледа и провере електричне инсталације у згради 

Филозофског факултета.      

Поступајући у складу са Законом о јавним набавкама, Факултет је објавио позив за 

подношење понуда и конкурсну документацију на Порталу јавних набавки Управе за јавне 

набавке Републике Србије и интернет страници Филозофског факултета. 

Након спроведеног поступка отварања понуде и сачињавања Записника о отварању 

понуде број 02-398/11 од 1.6.2017. године, Комисија је сачинила Извештај о стручној 

оцени понуда број 02-398/14  од 20.6.2017. године. 

У Извештају о стручној оцени понуда, Комисија је констатовала следеће: 

1. Датум и време почетка отварања понуда:  

1.6.2017. године  у 11,30  часова у просторијама деканата Факултета. 

2. Предмет и процењена вредност јавне набавке:  

Предмет јавне набавке мале вредности представља услуга прегледа и провере електричне 

инсталације у згради Филозофског факултета.  

Назив и ознака из општег речника набавки: услуга техничких испитивања - 7163200. 



2 
 

 

Процењена вредност јавне набавке: 300.000,00  динара без обрачунатог ПДВ.  

3. Имена чланова Комисије за јавну набавку који учествују у поступку отварања 

понуда:  

-   Проф. др Оливера Кнежевић Флорић,  председник Комисије, 

-  Мирјана Галоња, члан, 

- Соња Костовић, члан, 

-  Миладин Трифковић, члан 

- Мирослав Радека, члан.  

4. Подаци о представницима понуђача који присуствују отварању понуда: 

- Саша Милановић, овлашћени представник Понуђача „ЛВД-Инжењеринг“ доо, Шид, 

Саве Шумановића 125а, по приложеном пуномоћју. 

- Никола Војводичан, овлашћени представник Понуђача „ЕДВ“ доо, Панчево, Светозара 

Милетића 1 (испред представника групе пунуђача), по приложеном пуномоћју. 

5. Имена других присутних лица: -. 

6. Благовремено, односно до  1.6.2017. године  до  9,00 часова  запримљено је 7 (седам)   

понуда:  

Редни 

број  

Број под којим је 

понуда заведена  

Назив и седиште понуђача/шифра 

понуђача  

Датум 

пријема  

Час 

пријема  

1.  02-398/4 

   

„Институт 1. мај-центар за опрему“ 

доо, Ниш, 

Улица кнегињe Љубице 1/II 

31.5.2017.   9,50   

2.  02-398/5 

 

„ЛВД – Инжењеринг“ , Шид, 

Саве Шумановића 125а 

31.5.2017.   9,51  

3.  02-398/6 

 

„Институт Ватрогас“ доо,  

Нови Сад, 

Булевар војводе Степе 66 

31.5.2017.   13,15   

4.  02-398/7 

 

„Институт за безбедност на раду“ 

доо, Нови Сад, 

Косте Рацина 19 

31.5.2017.   13,25  
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5.  02-398/8 

 

„Институт за заштиту на раду“ а.д. 

Нови Сад,  

Школска 3 

31.5.2017.   14,10   

6.  02-398/9 

 

„ЕДВ“ доо, Панчево, 

Светозара Милетића 1, 

(испред групе понуђача) 

1.6.2017.    8,30   

7.  02-398/10 „Тврдош“ доо,  

Петроварадин 

1.6.2017.    8,50   

7. Неблаговремене понуде: нема неблаговремених понуда. 

8. Назив и седиште понуђача/шифра понуђача, број под којим је понуда заведена, начин на 

који понуђач наступа, понуђена цена и евентуални попусти које нуди понуђач, подаци из 

понуде који су одређени као елементи критеријума и који се могу нумерички приказати, 

рок важења понуде (и по потреби други подаци из понуде), по редоследу пријема понуда:  

Редни 

број  

Подаци из понуде  

1.  

Назив и седиште 

понуђача/шифра 

понуђача  

„Институт 1. мај-центар за опрему“ доо, Ниш, 

Улица кнегињe Љубице 1/II 

Број под којим је 

понуда заведена  

02-398/4 од 31.5.2017. 

Начин на који 

понуђач наступа  

 

самостално 

Цена из понуде: 

ГРО мерно 

место/1  

РО мерно место/1 

Прикључнице и 

фиксни 

потрошачи мерно 

место/1 

Изједначење 

потенцијала и 

уземљење мерно 

место/1 

  

 

320,00 динара без ПДВ             

 

                                280,00 динара без ПДВ 

                               

                                 65,00 динара без ПДВ 

 

                               280,00  динара без ПДВ 
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Евентуални 

попусти које нуди 

понуђач  

- 

Критеријум за 

оцењивање 

понуде 

најнижа понуђена цена   

 

 

Достављена 

документација 

 

ДА  

Рок важења 

понуде  

60 дана   

2.  

Назив и седиште 

понуђача/шифра 

понуђача  

„ЛВД – Инжењеринг“ , Шид, 

Саве Шумановића 125а 

Број под којим је 

понуда заведена  

02-398/5 од 31.5.2017. 

Начин на који 

понуђач наступа  

 

самостално 

Цена из понуде: 

ГРО мерно 

место/1  

РО мерно место/1 

Прикључнице и 

фиксни 

потрошачи мерно 

место/1 

Изједначење 

потенцијала и 

уземљење мерно 

место/1  

 

200,00 динара без ПДВ             

 

                                80,00 динара без ПДВ 

                               

                                40,00 динара без ПДВ 

 

                                95,00  динара без ПДВ 

                             

Евентуални 

попусти које нуди 

понуђач  

- 

Критеријум за 

оцењивање 

понуде 

најнижа понуђена цена   
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Достављена 

документација 

 

ДА  

Рок важења 

понуде  

 

42 дана   

 

3.  

 

Назив и седиште 

понуђача/шифра 

понуђача  

„Институт Ватрогас“ доо,  

Нови Сад, 

Булевар војводе Степе 66 

 

Број под којим је 

понуда заведена  

02-398/6 од 31.5.2017. 

Начин на који 

понуђач наступа  

 

самостално 

Цена из понуде: 

ГРО мерно 

место/1  

РО мерно место/1 

Прикључнице и 

фиксни 

потрошачи мерно 

место/1 

Изједначење 

потенцијала и 

уземљење мерно 

место/1 

  

 

2.250,00 динара без ПДВ             

 

                                1.600,00 динара без ПДВ 

                               

                                 90,00 динара без ПДВ 

 

                                90,00  динара без ПДВ 

                             

Евентуални 

попусти које нуди 

понуђач  

- 

Критеријум за 

оцењивање 

понуде 

најнижа понуђена цена   
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Достављена 

документација 

 

ДА  

Рок важења 

понуде  

 

30 дана   

 

4.  

 

Назив и седиште 

понуђача/шифра 

понуђача  

„Институт за безбедност на раду“ доо, Нови Сад, 

Косте Рацина 19 

Број под којим је 

понуда заведена  

02-398/7 од 31.5.2017. 

Начин на који 

понуђач наступа  

 

самостално 

Цена из понуде: 

ГРО мерно 

место/1  

РО мерно место/1 

Прикључнице и 

фиксни 

потрошачи мерно 

место/1 

Изједначење 

потенцијала и 

уземљење мерно 

место/1 

  

 

1.000,00 динара без ПДВ             

 

                                500,00 динара без ПДВ 

                               

                                 25,00 динара без ПДВ 

 

                                200,00  динара без ПДВ 

                             

Евентуални 

попусти које нуди 

понуђач  

- 

Критеријум за 

оцењивање 

понуде 

најнижа понуђена цена   

 

 

Достављена 

документација 

 

ДА  
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Рок важења 

понуде  

 

90 дана   

 

 

 

 

 

5.  

 

 

Назив и седиште 

понуђача/шифра 

понуђача  

 

 

„Институт за заштиту на раду“ а.д. 

Нови Сад,  

Школска 3 

Број под којим је 

понуда заведена  

02-398/8 од 31.5.2017. 

Начин на који 

понуђач наступа  

 

самостално 

 

Цена из понуде: 

ГРО мерно 

место/1  

РО мерно место/1 

Прикључнице и 

фиксни 

потрошачи мерно 

место/1 

Изједначење 

потенцијала и 

уземљење мерно 

место/1 

  

 

 

329,00 динара без ПДВ             

 

                                289,00 динара без ПДВ 

                               

                                 69,00 динара без ПДВ 

 

                                94,00  динара без ПДВ 

                             

Евентуални 

попусти које нуди 

понуђач  

- 

Критеријум за 

оцењивање 

понуде 

најнижа понуђена цена   

 

 

Достављена 

документација 

 

ДА  
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Рок важења 

понуде  

 

60 дана   

 

 

 

6.  

 

Назив и седиште 

понуђача/шифра 

понуђача  

„ЕДВ“ доо, Панчево, 

Светозара Милетића 1, 

(испред групе понуђача), 

„Енергоминг“ доо, Београд, 

Београд, Војвода Добрњца 52 

(члан групе) 

Број под којим је 

понуда заведена  

02-398/9  од 1.6.2017. 

Начин на који 

понуђач наступа  

заједничка понуда 

Цена из понуде: 

 

ГРО мерно 

место/1  

РО мерно место/1 

Прикључнице и 

фиксни 

потрошачи мерно 

место/1 

Изједначење 

потенцијала и 

уземљење мерно 

место/1  

 

 

10,00 динара без ПДВ             

 

                                10,00 динара без ПДВ 

                               

                                 100,00 динара без ПДВ 

 

                               10,00  динара без ПДВ 

                             

Евентуални 

попусти које нуди 

понуђач  

- 

Критеријум за 

оцењивање 

понуде 

најнижа понуђена цена   

 

 

Достављена 

документација 

 

ДА  

Рок важења 

понуде  
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30 дана   

 

 

 

7.  

 

Назив и седиште 

понуђача/шифра 

понуђача  

 

„Тврдош“ доо,  

Петроварадин 

Број под којим је 

понуда заведена  

02-398/10  од 1.6.2017.  

Начин на који 

понуђач наступа  

 

самостално 

Цена из понуде: 

ГРО мерно 

место/1  

РО мерно место/1 

Прикључнице и 

фиксни 

потрошачи мерно 

место/1 

Изједначење 

потенцијала и 

уземљење мерно 

место/1 

  

 

300,00 динара без ПДВ             

 

                                250,00 динара без ПДВ 

                               

                                60,00 динара без ПДВ 

 

                                80,00  динара без ПДВ 

                             

Евентуални 

попусти које нуди 

понуђач  

- 

Критеријум за 

оцењивање 

понуде 

најнижа понуђена цена   

 

 

Достављена 

документација 

 

ДА  

Рок важења 

понуде  

 

30 дана   
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9. Мишљење Комисије о поднетим  понудама: 

Након прегледа и анализе запримљених понуда, Комисија за јавне набавке Наручиоца је у 

Извештају о стручној оцени понуда број 02-398/14 од 20.6.2017. године је закључила да су 

све понуде благовремене, одговарајуће и прихватљиве. 

Користећи као критеријум избора „најнижу понуђену цену“,  Комисија је понуду 

Понуђача „ЕДВ“ доо, Панчево, Светозара Милетића 1, (испред групе понуђача), 

деловодни број понуде: 02- 398/9 од  1.6.2017. године, оценила као најповољнију.  

У складу са чланом 92 ЗЈН, Комисија Наручиоца је упутила Допис именованом Понуђачу, 

деловодни  број Дописа 02-398/12 од 1.6.2017. године, са захтевом да се у року од 5 дана 

од дана примитка писмена изјасни и образложи цене из понуде број 02-398/9 од 1.6.2017. 

године, које су од стране Комисије, као и од стране других представника понуђача  

присутних у поступку отварања понуда, оценењене као нереално ниске, а што је и 

контатовано у Записнику о отварању понуда у поступку јавне набавке број 02-398/11 од 

1.6.20107. године. 

Дана 9.6.2017. године, Филозофски факултет је запримио Одговор – образложење 

позваног Понуђача, деловодни број 02-398/13, у којем детаљно образлаже методологију 

формирања цена за следеће ставке из спецификације:  

1. Главни разводни орман. 

2. Разводни орман. 

3. Изједначење потенцијала и уземљење. 

Комисија сматра да наведена методологија обрачуна цене из понуде задовољава законом 

прописане услове, те је предложила одговорном лицу Наручиоца да понуду Понуђача 

„ЕДВ“ Панчево, Светозара Милетића 1 и „Енергоминг“ доо, Београд, Војводе Добрњца 54 

(заједничка понуда), деловодни број: 02-398/9 од 1.6.2017. године буде одређена као 

најповољнија, односно да са наведеним конзорцијумом закључи уговор у поступку јавне 

набавке услуге прегледа и провере електричне инсталације у згради Филозофског 

факултета, ЈН 36/2017. 
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10.  Понуђач којем се додељује уговор у поступку јавне набавке: 

Деканица Филозофског факултета прихвата образложени предлог Комисије за јавне 

набавке и уговор у поступку  јавне набавке мале вредности услуге прегледа и провере 

електричне инсталације у згради Филозофског факултета, ЈН 36/2017, додељује Групи 

понуђача   „ЕДВ“ Панчево, Светозара Милетића 1 и „Енергоминг“ доо, Београд, Војводе 

Добрњца 54 (заједничка понуда), деловодни број: 02-398/9 од 1.6.2017. године.  

          

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

Рачун Буџета РС за уплату таксе број: 840-742221843-

57, број модела 97, позив на број: 50-016. Подносилац 

захтева за заштиту права је дужан  да на наведени 

рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу 

од 60.000,00 динара. Рок за подношење захтева 

износи 5 дана од дана објављивања  Одлуке о додели 

уговора. Захтев за заштиту прва се подноси  

Републичкој Комисији за заштиту права, а копија се 

предаје  Наручиоцу.  

 

 

 

 

 

 

                                                                             Деканица Филозофског факултета 

              

                                                                                       

Проф. др Ивана Живанчевић-Секеруш, ср 


