
ЈП ,,Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад
Сутјеска бр. 2 
Нови Сад
дел.бр.
дана: 

На основу члана  50. Статута ЈП ,,Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад, члана 108.
Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и на основу Извештаја о
стручној оцени понуда са предлогом одлуке о додели уговора датог од стране Комисије за јавне
набавке доносим следећу:

О Д Л У К У бр. 10/17-2
О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

1. Након спроведеног поступка избора најповољније понуде за јавну набавку  радова у отвореном
поступку – Радови на санацији електроенергетских инсталација спортске (велике) дворане ЈП
„СПЦ Војводина“ бр. 10/17-1, за ЈП ,,Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад, који је
спроведен у складу са Законом о јавним набавкама, доносим Одлуку о додели уговора. Средства за
ову јавну набавку предвиђена су у Финансијском плану за 2017. годину и Плану јавних набавки за
2017. годину у ЈП ,,Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад, на позицији: 1.3.10 – Радови
на санацији електроенергетских инсталација спортске (велике)  дворане ЈП „СПЦ Војводина“, у
износу од: 12.778.748,64 динара без пдв-а.
Бира се понуда понуђача: „Ada system“ доо Нови Сад, ул. Сиришка бр. 42, матични бр.:08316678,
ПИБ:102399740, као прихватљиву, односно понуду која је: благовремена, одговарајућа, понуда која
не ограничава нити условљава права  наручиоца  или обавезе  понуђача  и  која  не  прелази  износ
процењене  вредности  јавне  набавке. Наведени  понуђач  је  понудио укупну  цену: 12.768.471,00
динара без ПДВ-а, рок плаћања: 30% авансно, 70% у року од 45 дана од дана пријема рачуна, начин
плаћања:  вирмански,  рок  извођења  радова:  45  дана  од дана  увођења  у  посао,  гарантни  рок  за
уграђени материјал  и  изведене  радове и  светиљке:  24  месеца,  рок за  отклањање недостатака  у
гарантном  року:  48  сати,  рок  важности  понуде:  90  дана.  Понуђач  наступа  заједнички  са
„Електротим“ доо Нови Сад и „Електромонтажа“ доо Руски Крстур.

2. Налажем стручним службама да по правоснажности ове одлуке поступе у складу са одредбама
Закона о јавним набавкама.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

У  Извештају  о  стручној  оцени  понуда  сачињеног  од  стране  Комисије  за  јавну  набавку,
констатовано је да се:

А. По Позиву за давање понуда  благовремено одазвао један понуђач са својом понудом, и то:

број под којим је             назив или шифра                            датум пријема              час
     понуда заведена                    понуђача                                                                                                        
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Б. Комисија je констатовала да је понуда поднета благовремено.

В. Приступајући провери исправности и прихватљивости понуда, у смислу члана 75. 76.  и 105.
Закона  о  јавним  набавкама  и  Конкурсне  документације  у  предметном  поступку, Комисија је
утврдила следеће:

Понуђач „Ada system“ доо Нови Сад, ул. Сиришка бр. 42, матични бр.:08316678, ПИБ:102399740,
у својој понуди бр. 270901 од 27.09.2017. године понудио је :

 укупна цена: 12.768.471,00 динара без ПДВ-а,
 рок плаћања: 30% авансно, 70% у року од 45 дана од дана пријема рачуна,
 начин плаћања: вирмански (налогом за пренос),
 рок извођења радова: 45 дана од дана увођења у посао,
 гарантни рок за уграђени материјал и изведене радове и светиљке: 24 месеца,
 рок за отклањање недостатака у гарантном року: 48 сати,
 рок важности понуде: 90 дана,
 наступа  заједнички са  „Електротим“  доо  Нови  Сад,  Веселина  Маслеше бр.  22,  матични

бр.:08727805, ПИБ:102399740 и „Електромонтажа“ доо Руски Крстур, Бориса Кидрича бр.
63, матични бр.:08669392, ПИБ:100662057.

Г. Комисија је утврдила да је понуда понуђача прихватљива, сходно томе је донета одлука као што
гласи у диспозитиву.

Д.  Поука  о  правном  леку:  Против  ове  одлуке  може  се покренути  поступак  заштите  права
понуђача, а све у складу са чланм  148. и 149. Закона о јавним набавкама. 

  ЈП ,,Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад

                                                                                   _________________________
                                                                                     мр Милан Јарић,  директор
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