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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ 

Датум: 31.7.2019. године 

Број: 02-491/7 

 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 

14/2015, 68/2015),  деканица Филозофског факултета у Новом Саду доноси 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГЕ МАЛЕ 

ВРЕДНОСТИ,  

одржавање и сервисирање техничких средстава у згради Филозофског факултета 

РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ: 40/2019   

Уговор се додељује следећим понуђачима: 

ПАРТИЈА 1 

Услуга редовне и периодичне провере исправности, сервисирање и одржавање стабилне 

инсталације за аутоматску детекцију дојаву пожара у згради Филозофског факултета: 

 

„Вулкан Инжењеринг“ доо, Нови Сад, Светозара Марковића 4/а, деловодни број понуде: 

02-491/4 од 4.7.2019. године, испред групе понуђача. 

 

ПАРТИЈА 2 

Услуга редовне провере исправности сигурносне – противпаничне расвете у згради 

Филозофског факултета: 

 

„Вулкан Инжењеринг“ доо, Нови Сад, Светозара Марковића 4/а, деловодни број понуде: 

02-491/4 од 4.7.2019. године, испред групе понуђача. 

 

Образложење 

Наручилац је дана 21.6.2019. године донео Одлуку број 02-491/1 о покретању поступка 

јавне набавке мале вредности, више партија, редовно одржавање и сервисирање  

техничких средстава 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 Републике 

Србије и интернет страници Филозофског факултета. 

Након спроведеног поступка јавног отварања понуда и сачињавања Записника о отварању 

понуда број: 02-491/5 од 4.7.2019. године, Комисија је сачинила Извештај о стручној 

оцени понуда број: 02-491/6 од 30.7.2019. године.  
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У Извештају о стручној оцени понуда, Комисија је констатовала следеће: 

1. Предмет и процењена вредност набавке:  

Предмет јавне набавке у отвореном поступку представља услуга одржавања и 

сервисирања техничких средстава у згради Филозофског факултета. 

Назив и ознака из општег речника набавки (предмет јавне набавке је обликован у више 

партија): 

 

ПАРТИЈА 1 

Услуга редовне и периодичне провере исправности, сервисирање и одржавање стабилне 

инсталације за аутоматску детекцију дојаву пожара у згради Филозофског факултета. 

Општи речник набавки: услуге поправке и одржавања уређаја изузев електричних – 

5031000. 

 

ПАРТИЈА 2 

Услуга редовне провере исправности сигурносне – противпаничне расвете у згради 

Филозофског факултета. 

Општи речник набавки: услуге поправке и одржавања уређаја изузев електричних – 

5031000. 

1.2. Процењена вредност јавне набавке: 

ПАРТИЈА 1 – 270.000,00 динара без ПДВ 

ПАРТИЈА 3 – 100.000,00 динара без ПДВ 

 

Укупно процењена вредност јавне набавке, обе партије – 370.000,00 динара без ПДВ 

2.2. Редни број: 40/2019. 

2.3. Износ планираних средстава: 370.000,00  динара без обрачунатог ПДВ. 

2.4. Контна позиција у финансијском плану: 432911 . 

2.5. Врста поступка: мале вредности.  

2.6. Датум покретања поступка: 21.6.2019. године. 

2.7. Оквирни датум закључења уговора: 5.8.2019. године. 

2.8. Оквирни датум реализације уговора: 1.10.2020. године. 
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2.9. Начин процене вредности набавке: вредност прошлогодишњих уговора у предметним 

јавним набавкама, провера у директном контакту са регистрованим правним лицима и 

предузетницима. 

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

понуда:  

-   Проф. др Оливера Кнежевић Флорић,  председница Комисије;  

-  Мирјана Галоња, чланица.; 

-  Миладин Трифковић, члан; 

- Мирослав Радека, члан; 

- Вања Фекић, члан.  

4. Подаци о представницима понуђача који присуствују отварању понуда: нема присутних 

представника.  

   5. Имена других присутних лица: -. 

6. Благовремено, односно до  4.7.2019. године до  9,00 часова  запримљена је 1 (једна) 

понуда:  

Редни 

број  

Број под 

којим је 

понуда 

заведена  

Назив и седиште понуђача/шифра 

понуђача  

Датум пријема  Час 

пријема  

1.  02-491/4 „Вулкан Инжењеринг“ д.о.о. Нови Сад, 

Светозара Марковића 4а, и  

„Искра Електроникс“ доо, Нови Сад, 

Фрушкогорска 24 

(Група понуђача) 

4.11.2015. године 8,15   

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:  
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Партија 1 

Услуга редовне и периодичне провере исправности, сервисирање и одржавање стабилне 

инсталације за аутоматску детекцију дојаву пожара у згради Филозофског факултета: 

Редни 

број  

Подаци из понуде  

1.  

Назив и седиште 

понуђача/шифра 

понуђача  

„Институт Ватрогас“ доо, Нови Сад, Булевар војводе Степе 

66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Број под којим је 

понуда заведена  

02-491/4 од 4.7.2019. 

 

Начин на који 

понуђач наступа  

заједничка понуда 

Понуђена цена  260.130,00 динара без ПДВ 

 

Евентуални попусти 

које нуди понуђач  

- 

Критеријум за 

оцењивање понуде 

најнижа понуђена цена   

 

 

Достављена 

документација 

конкурсна документација Наручиоца уредно попуњена 

и  достављена 

Рок важења понуде  30 дана   

 

Рок одазива на позив 

Наручиоца 
максимално 1 сат од момента примитка позива (наруџбенице) 
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Партија 2 

Услуга редовне провере исправности сигурносне – противпаничне расвете у згради 

Филозофског факултета. 

Редни 

број  

Подаци из понуде  

1.  

Назив и седиште 

понуђача/шифра 

понуђача  

„Институт Ватрогас“ доо, Нови Сад, Булевар војводе Степе 

66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Број под којим је 

понуда заведена  

02-491/4 од 4.7.2019. 

 

Начин на који 

понуђач наступа  

заједничка понуда 

Понуђена цена  67.500,00 динара без ПДВ 

 

Евентуални попусти 

које нуди понуђач  

- 

Критеријум за 

оцењивање понуде 

најнижа понуђена цена   

 

 

Достављена 

документација 

конкурсна документација Наручиоца уредно попуњена 

и  достављена 

Рок важења понуде  30 дана   

 

Рок одазива на позив 

Наручиоца 
максимално 1 сат од момента примитка позива (наруџбенице) 

 

9 . Примедбе представника понуђача које се односе на поступак отварања понуда: нема. 

10. Поступак отварања понуда завршен  је у  11,05  часова. 

11. Стручна оцена понуда 

Комисија за јавне набавке Наручиоца је после детаљне анализе запримљене понуде, у 

Извештају о стручној оцени понуда број 02-491/6 од 30.7.2019. године,  закључила је да је 

понуда „Вулкан Инжењеринг“ доо, Нови Сад, Светозара Марковића 4/а, деловодни број 

понуде: 02-491/4 од 4.7.2019. године, исправна, одговарајуће и прихватљива, те као таква 

испуњава законске услове да буде проглашена за најповонију у предметном поступку 

јавне набавке редни број 40/2019.  
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12. Одлука о додели уговора 

Одговорно лице Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду прихвата 

образложени предлог Комисије за јавне набавке, и закључује уговоре у поступку јавне 

набавке услуге, одржавање и сервисирање техничких средстава у згради Филозофског 

факултета, редни број набавке 40/2019. године: 

Партија 1 

Услуга редовне и периодичне провере исправности, сервисирање и одржавање стабилне 

инсталације за аутоматску детекцију дојаву пожара у згради Филозофског факултета: 

 

„Вулкан Инжењеринг“ доо, Нови Сад, Светозара Марковића 4/а 

                               деловодни број понуде: 02-491/4 од 4.7.2019. 

Партија 2 

Услуга редовне провере исправности сигурносне – противпаничне расвете у згради 

Филозофског факултета: 

„Вулкан Инжењеринг“ доо, Нови Сад, Светозара Марковића 4/а 

                               деловодни број понуде: 02-491/4 од 4.7.2019. 

 

 

Поука о правном леку:                                                                            

Рок за подношење Захтева за заштиту права је 5 

дана   од дана објављивања Одлуке на сајту 

Портала јавних  набавки    Републике Србије и 

интернет страници наручиоца. Подносилац захтева 

је  дужан да на рачун буџета Републике Србије 

уплати таксу од  60.000,00  динара, на жиро рачун  

број  840-742221843-57,  шифра плаћања 153 или 

253,   позив на број: 97 50-016, сврха: Републичка 

административна  такса број или друга ознака 

набавке на   коју  се односи  поднети захтев за 

заштиту права.   

                                                                                     

                                                         Деканица Филозофског факултета    

                                                                         Проф. др Ивана Живанћевић-Секеруш, ср 


