
Историјски архив Града Новог Сада, 

Нови Сад, Ул. Филипа Вишњића бр. 2а 

Број: 031-218  

Дана: 12.04.2017. године   

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама, доносим  

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА 

РЕДНИ БРОЈ 02/2017  

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу - Привредно друштво за одржавање и заштиту 

објеката и угоститељство „Одржавање и услуге“ д.о.о., Нови Сад, Булевар 

ослобођења бр.100, 21000 Нови Сад, понуда бр. 13.40-920/1 од 04.04.2017. године код 

наручиоца заведена под бр. 031-211 од 10.04.2017. године. 

О б р а з л о ж е њ е 

Наручилац је дана 29.03.2017. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке 

бр. 031-183. 

Позив за подношење понуде и конкурсна документација објављени су на Порталу јавних 

набавки и интернет страници наручиоца дана 30.03.2017. године. 

Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању 

понуда бр. 031–212 од 10.04.2017. године, Комисија за јавну набавку (даље: Комисија) је 

приступила стручној оцени понуда, датој у Извештају од 11.04.2017. године, бр. 031-216. 

У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће: 

1) Предмет јавне набавке: 

Предмет јавне набавке је услуга електро и машинско одржавање објекта. 

Предметна набавка обухвата: 

1. РЕДОВНО МЕСЕЧНО ОДРЖАВАЊЕ СВИХ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ 

ИНСТАЛАЦИЈА 1kV и IT ИНСТАЛАЦИЈА  У ОБЈЕКТУ НАРУЧИОЦА на 

локацији Ул. Филипа Вишњића бр. 2а, Нови Сад 

 

Услуга подразумева задужење једног радно ангажованог лица (извршиоца) за вршење 

послова редовног одржавања свих електроенергетских инсталација 1kV и IT инсталација, 

у оквиру редовног радног времена (07,00 – 15,00 часова) код Наручиоца, или након радног 

времена (16,00 – 23,00 часова), сваког радног дана, према унапред утврђеном распореду, 

на месечном нивоу. Сви послови који нису наведени биће вршени по налогу одговорног 

лица Наручиоца, кроз посебан налог за рад.  

 

Редовно месечно одржавање свих електроенергетских инсталација 1kV и IT инсталација у 

објекту Наручиоца, обухвата: 

 

- плански периодични преглед НН ормана (са аспекта противпожарне заштите, стања 



ормана и опреме, стања спојева, уочавање критичних места са аспекта загревања, 

итд.) са издавањем писменог извештаја о прегледу ормана за сваки орман 

појединачно; 

- регулација рада и замена елемената аутоматике система КГХ (климатизација, 

грејање и хлађење); 

- ремонт опреме електромоторног погона при припреми летњег и зимског режима 

рада;  

- чишћење и замена сензора, термостата, контрола рада електромагнетних вентила, 

противпожарних клапни, пумпи и осталих елемената система КГХ; 

- одржавање електро мотора свих система, према потреби; 

- одржавање инсталације громобрана и уземљења, периодични прегледи; 

- одржавање електричних брава; 

- одржавање аутоматике на системима климатизације грејања и хлађења; 

- одржавање термичких уређаја и опреме у кухињи; 

- одржавање инсталација декоративног осветљења и осветљења круга; 

- одржавање класичне телефонске инсталације изведене ТФ паричним кабловима и 

разводним ТФ орманима са реглетама; 

- инсталације изведене УТП кабловима; 

- премештање/преусмеравање локалних прикључака и јавних преносника према 

потребама Наручиоца или према потребама генерисаним из јавне ТФ мреже; 

- одржавање постојеће кућне ТФ централе; 

- ситније поправке постојећих класичних телефонских терминала: ТФ посредника, 

ТФ апарата, телефакс апарата, бежичних терминала који се користе у 

диспечерским центрима и конференцијским салама; 

- контрола функционалности и квалитета телефонских инсталација по налогу 

Наручиоца, периодично или по потреби; 

- услуга укључења нових телефонских прикључака и пресељење постојећих; 

- контрола функционалности и квалитета инсталација локалних рачунарских мрежа 

по налогу Наручиоца, периодично или по потреби; 

- одржавање система видео надзора; и 

- одржавање осталих система и инсталација слабе струје. 

 

 

2. РЕДОВНО МЕСЕЧНО МАШИНСКО ОДРЖАВАЊЕ У ОБЈЕКТУ 

НАРУЧИОЦА на локацији Ул. Филипа Вишњића бр. 2а, Нови Сад 

 

Услуга подразумева задужење једног радно ангажованог лица (извршиоца) за вршење 

послова редовног машинског одржавања, у оквиру редовног радног времена (07,00 – 15,00 

часова) код Наручиоца, или након радног времена (16,00 – 23,00 часова), сваког радног 

дана, према унапред утврђеном распореду, на месечном нивоу. Сви послови који нису 

наведени биће вршени по налогу одговорног лица Наручиоца, кроз посебан налог за рад. 

 

Редовно месечно машинско одржавање, обухвата: 

 

- контролу рада клима комора; 

- прање и чишћење комора; 

- прање филтера; 

- контрола рада жалузина; 

- одржавање вентилаторске секције; 

- контрола рада противпожарних клапни; 

- прање и чишћење кондезатора; 



- одржавање и регулација запорних и регулационих вентила; 

- одржавање система овлаживања;  

- прање и чишћење вентилационих решетки и анемостата; 

- контрола рада система подстаница; 

- контрола рада циркулационих пумпи; 

- контрола рада мешних и сигурносних вентила; и  

- контрола параметара грејања. 

 

Услуга електро и машинског одржавања, вршиће се за површину објекта око 7.500 m
2
. 

 

Предмет набавке  
Јединица 

мере 
Количина  

Услуга електро и машинског одржавања објекта Радни час 3168 

2) Процењена вредност јавне набавке:  

Процењена вредност јавне набавке: 1.000.000,00 динара без обрачунатог ПДВ, 

1.200.000,00 динара са ПДВ-ом. 

Назив и ознака из општег речника набавки:  

50711000 – Услуге поправке и одржавања електричних инсталација у зградама; 

50712000 – Услуге поправке и одржавања машинских инсталација у зградама.  

3) Подаци о апропријацији у буџету/финансијском плану:  

Средства за јавну набавку предвиђена су Финансијским планом Историјског архива Града 

Новог Сада, Нови Сад за 2017. годину, на позицији 417.01, апропријација 425119. Извор 

финансирања: приходи из буџета – 1.000.000,00 динара без обрачунатог ПДВ, 1.200.000,00 

динара са ПДВ-ом. Јавна набавка је предвиђена у Плану набавки наручиоца за 2017. 

годину, ред. бр. 1.2 2.  

4) У поступку јавне набавке учествовао је 1 (један) понуђач. Основни подаци о 

понуђачима:  

Р. бр.  Подаци из понуде  

1.  

Назив и седиште понуђача/шифра понуђача  

Привредно друштво за 

одржавање и заштиту 

објеката и угоститељство 

„Одржавање и услуге“ 

д.о.о., Нови Сад, Булевар 

ослобођења бр.100, 21000 

Нови Сад 

Број под којим је понуда заведена  031-211    

Начин на који понуђач наступа  самостално 

Цена радног часа без ПДВ-а  315,00 

Цена радног часа са ПДВ-ом  378,00 

Понуђена укупна цена без ПДВ-а  997.920,00 

Понуђена укупна цена са ПДВ-ом  1.197.504,00 



Евентуални попусти које нуди понуђач  /  

Елемент критеријума 1  / 

Елемент критеријума 2  / 

Елемент критеријума 3  / 

Рок плаћања  45 дана 

 Рок важења понуде 30 дана 

5) У поступку отварања и прегледом поднетих понуда понуђача, Комисија за јавну 

набавку, констатује следеће: 

Понуђач: Привредно друштво за одржавање и заштиту објеката и угоститељство 

„Одржавање и услуге“ д.о.о., Нови Сад, Булевар ослобођења бр.100, 21000 Нови Сад, 

доставио је све тражене доказе којима испуњава обавезне услове из члана 75. Закона о 

јавним набавкама и додатне услове из члана 76. Закона за учешће у поступку јавне 

набавке бр. 02/2017. Понуђач је доставио све тражене обрасце из конкурсне 

документације. Понуда је прихватљива и одговарајућа. Понуђач је доставио образац 

понуде бр. 13.40-920/1 од 04.04.2017. године, образац структуре цене од 04.04.2017. 

године, модел уговора о пружању услуга електро и машинског одржавања објекта, 

референтна листа од 04.04.2017. године, фотокопија потврде примаоца услуга о 

реализованим уговорима, бр. 05200-08.01-61149/1 од 09. марта 2017. године, фотокопија 

потврде о извршеним електро услугама на одржавању објекта од 16.03.2016. године, 

фотокопија потврде о извршеним машинским услугама на одржавању објекта од 

16.03.2016. године, образац изјаве понуђача о довољном кадровском капацитету од 

04.04.2017. године, образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75 ст. 2 Закона од 

04.04.2017. године, образац трошкова припреме понуде од 04.04.2017. године, потврда о 

обиласку од 05.04.2017. године, образац изјаве о независној понуди од 04.04.2017. године, 

менична изјава, фотокопија решења из Регистра понуђача, бр. БПН 2289/2016 од 

04.08.2016. године, фотокопија извештаја о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН за 2013, 

2014, и 2015. годину, фотокопија уверења да није покренут кривични поступак и истрага 

за 15 лица од 05.04.2017. године и 04.04.2017. године, фотокопије потврда о поднетој 

пријави на осигурање за 15 лица.     

6) Одступање од плана набавки са образложењем: 

Одступања од плана јавних набавки није било. 

7) Разлози и околности које оправдавају примену поступка мале вредности: 

Разлози за поступак јавне набавке мале вредности опредељени су прописаним лимитом из 

члана 39. Закона о јавним набавкама. Околности које оправдавају јавну набавку мале 

вредности условљене су несметаним и континуираним обављањем регистроване 

делатности Наручиоца, као и заштите и безбедности лица и имовине.  

8) Мишљење Комисије о поднетој само једној понуди: 

Имајући у виду да је у поступку јавне набавке мале вредности  бр. 02/2017, поднета само 

једна прихватљива понуда, Комисија је дошла до закључка, да потенцијални понуђачи 

нису били заинтересовани из разлога малог обима услуге, због територијалне 

ограничености у вршењу услуге, с обзиром да се захтева континуирано вршење услуге два 



Jrr.rua cBaKo.4HeBHo y ceAr.rrllTy Hapyquoqa, 3aTvM npoqeEeHe BpeAlrocru u 3axTeBaHe
cTpyrrHocrr.r y Bprrrerby ycnyra.

9) Kpurepujyr',r 3a AoAeny yroBopa:

Kpr.rrepujynr 3a AoAeny yronopa je najuuNa uonyfeHa IIeHa.

10) Ilouyfav KojeM ce aoae,'ryje yroeop:

Koncraryje je ce aa je najnono,nnaja nonyaa - nony[ava: llpunpequo apyltr'rBo 3a
oAprr(aBarte u 3arurrrry o6jexara lr yrocrfiTeJbcrno ,rO4pxaeane H ycJryre'( A.o.o.t HoBll
Caq, Ey,reeap oc,lo6oDen'a 6p.100, 21000 Honu Ca4, Te HapyqrJraq EeMy AoAerbyje
yroBop y rocryrrKy JHMB 6p. 0212017,

Ha ocHony r.r3neror, o4rryveuo je Kao y AI,Icr1o3I4TI,IBy.

TIOYKA O TIPABHOM JIEKY:

flporun one o4:ryre nouylaq Moxe rroAHerl 3axreB 3a 3arrrrrrry
npaBa y poKy oA ner AaHa oA AaHa o6jannuaana ua flopruy
jaouux ua6auxl.r. 3axres ce no.4Hocli Peny6rururoj rolrucujn :a
3aurhry DpaBa y nocrynquMa jaauux Ha6arxu. a npe4aje
HapyqHoqy.

Hapyvznaq he ogl1,r<y o6januru na llopraay janultx Ha6agKu Lr ua cnojoj
poKy oA Tpr4 AaHa oA aaHa aoHorrrerba.

r.rHTepHeT cTpaHr.rqu y




