
 

1/8 

 

Број: 01-10/2017/14 

Датум: 21.06.2017. 
 

 На основу члана 108 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” број 124/12, 14/15 и 

68/15) и извештаја Комисије за јавну набавку од 20.06.2017. године, наручилац Универзитет у 

Новом Саду, кога заступа проф. др Душан Николић, ректор Универзитета у Новом Саду, дана 

21.06.2017. године доноси 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА  

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

БРОЈ 01-10/2017 

 

У поступку јавне набавке добара – Лампе за видео пројектор CHRISTIE L2K1000. Назив и ознака 

из општег речника 31521000 – лампе. По позиву број 01-10/2017 који је упућен потенцијалним 

понуђачима 02.06.2017. године и објављен на интернет страници наручиоца www.uns.ac.rs и на 

Порталу јавних набавки, уговор се додељује понуђачу Успон доо, Булевар ослобођења 17 32000 

Чачак, чија је понуда код Наручиоца заведена под редним бројем 01-10/2017/8, у отвореном 

поступку јавне набавке 01-10/2017 набавка добара – Лампе за видео пројектор CHRISTIE L2K1000.  
 

О б р а з л о ж е њ е 

Наручилац је дана 31.05.2017. године донео Одлуку о покретању отвореног поступка јавне 

набавке 01-10/2017 за јавну набавку добара – Лампе за видео пројектор CHRISTIE L2K1000.  

Решењем од дана 31.05.2017. године Наручилац је образовао Комисију за јавну набавку.  

Позив за подношење понуда објављен је на Порталу Управе за јавне набавке и на интернет 

страници Наручиоца, а претходно обавештење о намери да се спроведе поступак јавне набавке 

објављено 28.12.2016. на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца. 

Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда број 

01-10/2017/12 од 19.06.2017. године, Комисија за јавну набавку (даље: Комисија) је приступила 

стручној оцени понуда, датој у Извештају број 01-10/2017/13 од 20.06.2017. године. 

У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће: 

1. Наручилац је Универзитет у Новом Саду, Др Зорана Ђинђића број 1. 

2. Предмет јавне набавке је набавка добара – Лампе за видео пројектор CHRISTIE L2K1000;  

      Назив и ознака из општег речника набавки:   

31521000 – лампе; 

3. Процењена вредност јавне набавке је 300.000,00 динара без ПДВ-а. 

4. Поступак јавне набавке је спроведен самостално, није спровођен од стране више Наручиоца. 

5. У року за подношење понуда, тј. до дана 19.06.2017. године до 9:30 часова Наручилац је 

прибавио следеће понуде: 

Редни 

Број 

Број под којим 

је понуда 

заведена 

Назив или шифра понуђача 
Датум и час 

пријема 

1. 01-10/2017/6 
АВЛ Пројект , Руменачки пут 28 

21000 Нови Сад 

15.06.2017. у 

8.55ч 

2. 01-10/2017/7 Комарчевић доо ,  Цетињска 32 16.06.2017. у 
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11000 Београд 8.55ч 

3. 
01-10/2017/8 Успон доо, Булевар ослобођења 17 

32000 Чачак 

16.06.2017. у 

8.55ч 

4. 
01-10/2017/9 ДЕКАДАС доо, Цара Душана 11а 

11000 Београд 

19.06.2017. у 

8.35ч 

5. 
01-10/2017/10 Луквел доо, Бежанијска 68  11000 

Београд 

16.06.2017. у 

8.36ч 

6. 
01-10/2017/11 Јапи доо, Руменачка 13 21000 Нови 

Сад 

16.06.2017. у 

9.20ч 

 
6. Комисија је такође констататовала да није било неблаговремених понуда, нити одбијених 

понуда. 

7. Комисија је констатовала да је конкурсна документација била доступна на Порталу УЈН и на 

интернет страници Универзитета у Новом Саду, као и да је објављено претходно обавештење о 

намери да се спроведе поступак јавне набавке 28.12.2016. године на Порталу УЈН и интернет 

страници Наручиоца. Комисија сматра да су захтевана добра широко доступна те да су се 

јавили понуђачи који су били заинтересовани и који су у датом моменту могли да одговоре 

датом захтеву. 

8. Општи подаци о приспелим понудама: 

Р. бр. 1 Подаци из понуде 

Назив и седиште / шифра 

понуђача 
АВЛ Пројект , Руменачки пут 28 21000 Нови Сад 

Број под којим је понуда заведена 01-10/2017/6 

Начин на који понуђач наступа Самостално 

 

Предмет: 
НАБАВКA ДОБАРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  

БРОЈ 01-10/2017 

Укупна цена без ПДВ-а:    364.000,00 динара 

ПДВ: 72.800,00 динара 

Укупна цена са ПДВ-ом: 436.800,00 динара 

Начин, услови и рок плаћања:   

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.  

Плаћање ће се извршити у року од   15   дана од дана 

пријема исправно сачињеног рачуна за испоручено 

добро.  

Рок испоруке: 

Испоручилац се обавезује да испоручи предметно 

добро у року од    30   дана.  

Рокови се рачунају од момента закључења уговора. 

Гарантни рок: 
 500    радних сати или    12      месеци од дана 

испоруке добара. 

Понуђач АВЛ Пројект , Руменачки пут 28 21000 Нови Сад је доставио следеће доказе 

тражене конкурсном документацијом: 
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Попуњене, печатиране и потписане: Образац понуде, Образац структуре цене, Модел уговора, 

Образац трошкова припреме понуде, Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75 став 2 

Закона, Изјаву о независној понуди;  

 

Доказе о испуњавању обавезних услова из члана 75 Закона о јавним набавкама:  
– достављена изјава о испуњавању услова из члана 75. Став 1. Тачке 1) до 4) Закона о јавним 

набавкама (Образац изјаве понуђача, поглавље IV одељак 3) и 

– достављен доказ да је понуђач регистрован у Регистру понуђача бр.1241/2013 од 

15.11.2013.године који води Агенција за привредне регистре Републике Србије; 

На основу стручне оцене коју је извршила Комисија и горе наведеног, установљено је да је понуда 

понуђача АВЛ Пројект , Руменачки пут 28 21000 Нови Сад благовремена и исправна. Међутим, 

понуђач је доставио понуду у износу од   459.000,00 динара без ПДВ-а, а процењена вредност 

јавне набавке је 300.000,00  динара без ПДВ-а, те Наручилац, сходно члану 3 став 1 тачка 33) 

Закона о јавним набавкама којом се дефинише појам прихватљиве понуде, одбија понуду 

понуђача АВЛ Пројект , Руменачки пут 28 21000 Нови Сад као неприхватљиву. 

 

Р. бр. 2 Подаци из понуде 

Назив и седиште / шифра 

понуђача 
Комарчевић доо ,  Цетињска 32 11000 Београд 

Број под којим је понуда заведена 01-10/2017/7 

Начин на који понуђач наступа Самостално 

 

Предмет: 
НАБАВКA ДОБАРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  

БРОЈ 01-10/2017 

Укупна цена без ПДВ-а: 459.000,00 динара 

ПДВ: 91.800,00 динара 

Укупна цена са ПДВ-ом: 550.800,00 динара 

Начин, услови и рок плаћања:   

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.  

Плаћање ће се извршити у року од   15   дана од дана 

пријема исправно сачињеног рачуна за испоручено 

добро.  

Рок испоруке: 

Испоручилац се обавезује да испоручи предметно добро 

у року од    30   дана.  

Рокови се рачунају од момента закључења уговора. 

Гарантни рок: 
  500     радних сати или   12     месеци од дана испоруке 

добара. 

 

Понуђач Комарчевић доо ,  Цетињска 32 11000 Београд је доставио следеће доказе тражене 

конкурсном документацијом: 
Попуњене, печатиране и потписане: Образац понуде, Образац структуре цене, Модел уговора, 

Образац трошкова припреме понуде, Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75 став 2 

Закона, Изјаву о независној понуди;  

 

Доказе о испуњавању обавезних услова из члана 75 Закона о јавним набавкама:  
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– достављена изјава о испуњавању услова из члана 75. Став 1. Тачке 1) до 4) Закона о јавним 

набавкама (Образац изјаве понуђача, поглавље IV одељак 3) и 

– достављен доказ да је понуђач регистрован у Регистру понуђача бр.1100/2014 од 

10.03.2014.године  који води Агенција за привредне регистре Републике Србије; 

На основу стручне оцене коју је извршила Комисија и горе наведеног, установљено је да је понуда 

понуђача Комарчевић доо ,  Цетињска 32 11000 Београд благовремена и исправна. Међутим, 

понуђач је доставио понуду у износу од   459.000,00 динара без ПДВ-а, а процењена вредност 

јавне набавке је 300.000,00  динара без ПДВ-а, те Наручилац, сходно члану 3 став 1 тачка 33) 

Закона о јавним набавкама којом се дефинише појам прихватљиве понуде, одбија понуду 

понуђача Комарчевић доо ,  Цетињска 32 11000 Београд као неприхватљиву. 

 

Р. бр. 3 Подаци из понуде 

Назив и седиште / шифра 

понуђача 
Успон доо, булевар ослобођења 17 32000 Чачак 

Број под којим је понуда 

заведена 
01-10/2017/8 

Начин на који понуђач наступа Самостално 

 

Предмет: 
НАБАВКA ДОБАРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  

БРОЈ 01-10/2017 

Укупна цена без ПДВ-а: 195.000,00 динара 

ПДВ: 39.000,00 динара 

Укупна цена са ПДВ-ом: 234.000,00 динара 

Начин, услови и рок плаћања:   

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.  

Плаћање ће се извршити у року од   15   дана од дана 

пријема исправно сачињеног рачуна за испоручено 

добро.  

Рок испоруке: 

Испоручилац се обавезује да испоручи предметно добро 

у року од   20    дана.  

Рокови се рачунају од момента закључења уговора. 

Гарантни рок: 
   500    радних сати или     12    месеци од дана испоруке 

добара. 

 

Понуђач Успон доо, булевар ослобођења 17 32000 Чачак  је доставио следеће доказе тражене 

конкурсном документацијом: 
Попуњене, печатиране и потписане: Образац понуде, Образац структуре цене, Модел уговора, 

Образац трошкова припреме понуде, Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75 став 2 

Закона, Изјаву о независној понуди;  

 

Доказе о испуњавању обавезних услова из члана 75 Закона о јавним набавкама:  
– достављена изјава о испуњавању услова из члана 75. Став 1. Тачке 1) до 4) Закона о јавним 

набавкама (Образац изјаве понуђача, поглавље IV одељак 3) и 

– достављен доказ да је понуђач регистрован у Регистру понуђача бр.386/2013 од 

01,10,2013,године који води Агенција за привредне регистре Републике Србије; 
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На основу стручне оцене коју је извршила Комисија и горе наведеног, установљено је да је понуда 

понуђача Успон доо, булевар ослобођења 17 32000 Чачак  благовремена, одговарајућа и 

прихватљива 
 

Р. бр. 4 Подаци из понуде 

Назив и седиште / шифра 

понуђача 
ДЕКАДАС доо, Цара Душана 11а 11000 Београд 

Број под којим је понуда заведена 01-10/2017/9 

Начин на који понуђач наступа Самостално 

 

Предмет: 
НАБАВКA ДОБАРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  

БРОЈ 01-10/2017 

Укупна цена без ПДВ-а: 257.920,00 динара 

ПДВ: 51.584,00 динара 

Укупна цена са ПДВ-ом: 309.504,00 динара 

Начин, услови и рок плаћања:   

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.  

Плаћање ће се извршити у року од   15   дана од дана 

пријема исправно сачињеног рачуна за испоручено добро.  

Рок испоруке: 

Испоручилац се обавезује да испоручи предметно добро у 

року од   30    дана.  

Рокови се рачунају од момента закључења уговора. 

Гарантни рок: 
   500    радних сати или    12     месеци од дана испоруке 

добара. 

Понуђач  ДЕКАДАС доо, Цара Душана 11а 11000  Београд је доставио следеће доказе 

тражене конкурсном документацијом: 

Попуњене, печатиране и потписане: Образац понуде, Образац структуре цене, Модел уговора, 

Образац трошкова припреме понуде, Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75 став 2 

Закона, Изјаву о независној понуди;  

 

Доказе о испуњавању обавезних услова из члана 75 Закона о јавним набавкама:  
– достављена изјава о испуњавању услова из члана 75. Став 1. Тачке 1) до 4) Закона о јавним 

набавкама (Образац изјаве понуђача, поглавље IV одељак 3) . 

 

На основу стручне оцене коју је извршила Комисија и горе наведеног, установљено је да је понуда 

понуђача ДЕКАДАС доо, Цара Душана 11а 11000 Београд благовремена, одговарајућа и 

прихватљива 
 

Р. бр. 5 Подаци из понуде 

Назив и седиште / шифра 

понуђача 
Луквел доо, Бежанијска 68  11000 Београд 

Број под којим је понуда 

заведена 
01-10/2017/10 
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Начин на који понуђач наступа Самостално 

 

Предмет: 
НАБАВКA ДОБАРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  

БРОЈ 01-10/2017 

Укупна цена без ПДВ-а: 255.840,00 динара 

ПДВ: 51.168,00 динара 

Укупна цена са ПДВ-ом: 307.008,00 динара 

Начин, услови и рок плаћања:   

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.  

Плаћање ће се извршити у року од  15   дана од дана 

пријема исправно сачињеног рачуна за испоручено 

добро.  

Рок испоруке: 

Испоручилац се обавезује да испоручи предметно добро 

у року од    14   дана.  

Рокови се рачунају од момента закључења уговора. 

Гарантни рок: 
  500    радних сати или    12   месеци од дана испоруке 

добара. 

Понуђач Луквел доо, Бежанијска 68  11000 Београд је доставио следеће доказе тражене 

конкурсном документацијом: 
Попуњене, печатиране и потписане: Образац понуде, Образац структуре цене, Модел уговора, 

Образац трошкова припреме понуде, Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75 став 2 

Закона, Изјаву о независној понуди;  

 

Доказе о испуњавању обавезних услова из члана 75 Закона о јавним набавкама:  
– достављена изјава о испуњавању услова из члана 75. Став 1. Тачке 1) до 4) Закона о јавним 

набавкама (Образац изјаве понуђача, поглавље IV одељак 3) . 

 

На основу стручне оцене коју је извршила Комисија и горе наведеног, установљено је да је понуда 

понуђача Луквел доо, Бежанијска 68  11000 Београд благовремена, одговарајућа и 

прихватљива 

 

Р. бр. 6 Подаци из понуде 

Назив и седиште / шифра понуђача Јапи доо, Руменачка 13 21000 Нови Сад 

Број под којим је понуда заведена 01-10/2017/11 

Начин на који понуђач наступа Самостално 

 

Предмет: 
НАБАВКA ДОБАРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  

БРОЈ 01-10/2017 

Укупна цена без ПДВ-а: 280.800,00 динара 

ПДВ: 56.160,00 динара 



 

 

7/8 
 

Укупна цена са ПДВ-ом: 336.960,00 динара 

Начин, услови и рок плаћања:   

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.  

Плаћање ће се извршити у року од   15   дана од дана 

пријема исправно сачињеног рачуна за испоручено 

добро.  

Рок испоруке: 

Испоручилац се обавезује да испоручи предметно добро 

у року од   60    дана.  

Рокови се рачунају од момента закључења уговора. 

Гарантни рок: 
  500    радних сати или     12    месеци од дана испоруке 

добара. 

 

Понуђач Јапи доо, Руменачка 13 21000 Нови Сад је доставио следеће доказе тражене 

конкурсном документацијом: 
Попуњене, печатиране и потписане: Образац понуде, Образац структуре цене, Модел уговора, 

Образац трошкова припреме понуде, Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75 став 2 

Закона, Изјаву о независној понуди;  

 

Доказе о испуњавању обавезних услова из члана 75 Закона о јавним набавкама:  
– достављена изјава о испуњавању услова из члана 75. Став 1. Тачке 1) до 4) Закона о јавним 

набавкама (Образац изјаве понуђача, поглавље IV одељак 3) и 

– достављен доказ да је понуђач регистрован у Регистру понуђача бр.1389/2013 од 

21.11.2013.година који води Агенција за привредне регистре Републике Србије; 

 

На основу стручне оцене коју је извршила Комисија и горе наведеног, установљено је да је понуда 

понуђача Јапи доо, Руменачка 13 21000 Нови Сад благовремена, одговарајућа и прихватљива 

 

9. Комисија је извршила стручну оцену понуда и уз примену критеријума утврђеног 

конкурсном документацијом – најнижа понуђена цена, утврдила следеће:  

 

Редни 

Број 

Број под 

којим је 

понуда 

заведена 

Назив или шифра 

понуђача 

Датум и 

час 

пријема 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

Уочени 

недостаци 

1. 01-10/2017/6 
АВЛ Пројект , Руменачки 

пут 28 21000 Нови Сад 

15.06.2017. 

у 8.55ч 

   

364.000,00 
436.800,00 

Прелази 

процењену 

вредност 

2. 

01-10/2017/7 Комарчевић доо ,  

Цетињска 32 11000 

Београд 

16.06.2017. 

у 8.55ч 459.000,00 550.800,00 
Прелази 

процењену 

3. 

01-10/2017/8 Успон доо, Булевар 

ослобођења 17 32000 

Чачак 

16.06.2017. 

у 8.55ч 195.000,00 234.000,00 
Нема 

4. 

01-10/2017/9 ДЕКАДАС доо, Цара 

Душана 11а 11000 

Београд 

19.06.2017. 

у 8.35ч 257.920,00 309.504,00 
Нема 

5. 
01-

10/2017/10 
Луквел доо, Бежанијска 

68  11000 Београд 

16.06.2017. 

у 8.36ч 
255.840,00 307.008,00 

Нема 

6. 
01-

10/2017/11 
Јапи доо, Руменачка 13 

21000 Нови Сад 

16.06.2017. 

у 9.20ч 
280.800,00 336.960,00 

Нема 


