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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ 

Датум: 21.2.2018. године 

Број: 02-120/12  

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

14/2015, 68/2015), доносим 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ 

ВРЕДНОСТИ УСЛУГЕ,   

чишћење и одржавање подних облога, радних столица и фотеља, чишћење графита са 

фасаде зграде Филозофског факултета 

(сукцесивна услуга) 

РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ: 10/2018  

Уговор се додељује следећем Понуђачу: 

„БФС Систем“ доо, Београд, Хумска 3ц, деловодни број понуде: 02-120/5 од 8.2.2018. 

године.  

Образложење 

Наручилац је дана 21.2.2018. године донео Одлуку број 02-120/1  о покретању јавне 

набавке мале вредности, услуга чишћења и одржавања подних облога, столица и фотеља, 

чишћење графита са фасаде зграде Филозофског факултета,  редни број набавке 10/2018.        

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 

понуда број 02-120/8 од 8.2.2018. године, Комисија је сачинила Извештај о стручној оцени 

понуда број 02-120/11 од 8.2.2018. године. 

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

1. Датум и време почетка отварања понуда:  

8.2.2018.  године  у 11,05  часова у просторијама деканата Факултета. 

2. Предмет и процењена вредност јавне набавке:  

Предмет јавне набавке мале вредности представља услуга чишћења и одржавања подних 

облога, столица и фотеља, чишћење графита са фасаде зграде Филозофског факултета, 

сукцесивна услуга.    
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Назив и ознака из општег речника набавки: услуга чишћења - 90910000. 

Процењена вредност јавне набавке: 600.000,00  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 Алановић, члан, 

-  Миладин Трифковић, члан, 

-  Мирослав Радека, члан, 

-  Вања Фекић,  члан.  

4. Подаци о представницима понуђача који присуствују отварању понуда: 

- Александар Шимуновић, овлашћени представник Понуђача „“БФС Сервис“ доо, 

Београд, Хумска 3ц, по приложеном пуномоћју,  

- Бојан Терзин, овлашћени представник Понуђача „ЛТС Аладин“  доо, Нови Сад, Ђорђа 

Магарашевића 22, по приложеном пуномоћју. 

5. Имена других присутних лица: нема. 

6. Благовремено, односно до  27.4.2017. године до  9,00 часова  запримљене су 4 четири  

понуде:  

Редни 

број  

Број под 

којим је 

понуда 

заведена  

Назив и седиште понуђача/шифра 

понуђача  

Датум пријема  Час 

пријема  

1.  02-120/4 „Термосервис-Хорњак“, Врбас, 

Златиборска 8 

7.2.2018.  8,10 

2.  02-120/5 „БФЦ Сервис“, Београд, 

Хумска 3ц 

8.2.2018. 8,25 

3.  02-120/6 „Ревност“ а.д. Нови Сад, Балзакова 3 8.2.2018. 8,35 

4.  02-120/7 „ЛТС Аладин“ доо, Нови Сад, 

Ђорђа Магарашевића 22 

8.2.2018. 8,45 

7. Неблаговремене понуде: нема неблаговремених понуда. 
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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  

„Термосервис- Хорњак“, Врбас, Златиборска 8 

Број под којим је 

понуда заведена  

02-120/4 од 7.2.2018.    

Начин на који 

понуђач наступа  

 

самостално 

Понуђена цена  

укупно 

/збир јединичних 

цена за све 

ставке,11, без ПДВ/ 

 

8.880,00 динара без ПДВ 

 

Евентуални 

попусти које нуди 

понуђач  

- 

Критеријум за 

оцењивање понуде 

„најнижа понуђена цена“   

 

 

Достављена 

документација 

 

да 

Рок важења понуде  30 дана   

2.  

Назив и седиште 

понуђача/шифра 

понуђача  

„БФЦ Сервис“, Београд, 

Хумска 3ц 

Број под којим је 

понуда заведена  

02-120/5 од 8.2.2.2018.   

Начин на који 

понуђач наступа  

 

самостално 

Понуђена цена  

укупно 

/збир јединичних 

цена за све ставке 

11, без ПДВ/ 

 

545,30 динара без ПДВ 

 

Евентуални 

попусти које нуди 

понуђач  

 



4 
 

Критеријум за 

оцењивање понуде 

најнижа понуђена цена   

 

 

Достављена 

документација 

да 

Рок важења понуде  35 дана   

3.  

Назив и седиште 

понуђача/шифра 

понуђача  

„Ревност“ а.д. Нови Сад, Балзакова 3 

Број под којим је 

понуда заведена  

02-120/6 од 8.2.2018.  

Начин на који 

понуђач наступа  

 

самостално 

Понуђена цена  

укупно 

/збир јединичних 

цена за 11 ставки, 

без ПДВ 

 

3.570,00 динара без ПДВ 

 

Евентуални 

попусти које нуди 

понуђач  

 

Критеријум за 

оцењивање понуде 

најнижа понуђена цена   

 

 

Достављена 

документација 

да 

Рок важења понуде  60 дана   

4.  

Назив и седиште 

понуђача/шифра 

понуђача  

„ЛТС Аладин“ доо, Нови Сад, 

Ђорђа Магарашевића 22 

Број под којим је 

понуда заведена  

02-120/7 од 8.2.2018.  

Начин на који 

понуђач наступа  

 

самостално 

Понуђена цена  

укупно 

/збир јединичних 

цена за 11 ставки, 

без ПДВ 

 

688,00 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  40 дана   

9. Примедбе присутних представника понуђача: 

Овлашћени представник Понуђача „ЛТС Аладин“ доо, Нови Сад, Ђорђа Магарашевића 

22, изнео је примедбу да је погрешно израчунат и уписан укупан износ услуге са ПДВ из 

понуде Понуђача „БФС Сервис“ доо, Београд, Хумска 3ц, деловодни број понуде: 02-120/5 

од 8.2.2018. године – у Обрасцу структуре цене под ставком укупна цена са ПДВ, „уписан 

је износ већи од прописаних 20%  на нето износ цене извршене услуге“. 

10. Мишљење Комисије о поднетим  понудама: 

У Извештају о стручној оцени понуда број 02-120/11 од 21.2.2018. године, Комисија је 

навела да је користећи овлашћење по основу члана 93. Закона о јавним набавкама,  

Комисија је упутила Захтев за додатним објашњењем понуде Понуђача „БФС Систем“ 

доо, Београд, Хумска 3ц, деловодни број понуде: 02-120/5 од 8.2.2018. године, и то по два 

основа: 

1. исправку уочене грешке у збиру јединичних цена са ПДВ - упису податка „укупна 

цена са ПДВ“ из понуде, уз обавезу да исказане јединичне цене без ПДВ 

исказане у понуди, као и збир јединичних цена без обрачунатог ПДВ, остане 

непромењен. 

2. објашњење техничке спецификације за хемијска средства која се користе у 

третману површина, како следи: 

2.1.Из Спецификације – Списка хемијских средстава (прилог понуде), које средство 

Понуђач користи за импрегнацију мермера, гранита, бетонских и гранитних  

подлога, као и брушених терацо степеништа, навести назив средства и државу  

порекла истог. 

2.2.Из Спецификације – Списка хемијских средстава (прилог понуде), које средство 

Понуђач користи за прање и чишћење радних столица и фотеља (ставке 5-9 из 

Главе III – Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис услуге, рок 

извршења, место извршења услуге), навести назив средства и државу порекла 

истог. 

2.3.Из Спецификације – Списка хемијских средстава (прилог понуде), које средство 

Понуђач користи за импрегнацију фасаде зграде Филозофског факултета (ставка 11 

из Главе III – Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис услуге, 

рок извршења, место извршења услуге), навести назив средства и државу порекла 

истог. 

Дана 21.2.2018. године, позвани Понуђач је доставио писмено број: 02-120/10 у којем 

је у остављеном року поступио по Захтеву Наручиоца број: 02-120/9 од 14.2.2018. 

године, у којем је наведено следеће: 



6 
 

1. Исправка уочене грешке у Обрасцу структуре цене, укупно са ПДВ – 645,36 

динара, потврђено потписом одговорног лица Понуђача и печатом, као сагласност 

Понуђача на унету исправку, у складу са чланом 93. став 4. Закона о јавним 

набавкама. Уписана укупна цена од 545,30 динара без ПДВ, као и свака 

јединична цена /ставка/ из понуде остаје непромењена. 

2. Достављено је и детаљно техничко објашњење за тражене ставке (хемијска 

средства које се користе у третирању површина). Понуђач није укључио у састав 

понуде ново средство које не фигурише у понуди број 02-120/5 од 8.2.2018. године, 

а што би у случају да у додатном објашњењу постоји хемијско средство кокје није  

у понуди, било поступање противно ЗЈН. 

 

Из свега наведеног произлази став Комисије за јавне набавке  да је понуда 

Понуђача „БФС Систем“ доо, Београд, Хумаска 3ц, деловодни број понуде: 02-

120/5 од 8.2.2018. године благовремена, одговарајућа и прихватљива, а применом 

критеријума за одабир и оцену понуда „најнижа понуђена цена“,  и најповољнија у 

поступку јавне набавке мале вредности услуге редни број 10/2018, услуга чишћења 

и одржавања подних облога, радних столица и фотеља, уклањање графита са 

фасаде зграде Филозофског факултета, те је предложила одговорном лицу 

Наручиоца да се са наведеним Понуђачем закључи уговор о извршењу предметне 

услуге. 

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, услуга чишћења и одржавања 

подних облога, радних столица и фотеља, чишћење графита са фасаде зграде 

ФИлозофског факултета, сукцесивна услуга, редни број набавке 10/2018, додељује 

Понуђачу „БФС Систем“ доо, Београд, Хумска 3ц,  деловодни број понуде: 02-120/5 од 

8.2.2018.  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 


