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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ  
Дана: 31.7.2020. године 

Број: 02-270/8 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 68/2015), 

доносим 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

УСЛУГЕ,                                                                                                                                     

редовно одржавање и сервисирање клима уређаја Филозофског факултета                                                                                                         

РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ: 20/2020    

Уговор се додељује следећем Понуђачу: 

„ДН Клима“ сзтр, Каћ, Жарка Јовића 67, деловодни број: 02-270/5 од 23.7.2020. године. 

Образложење 

Наручилац је дана 15.6.2020. године донео Одлуку број 02-270/1 о покретању отвореног 

поступка јавне набавке услуге, редовно одржавање и сервисирање клима уређаја.                                                                                                                                                                                                             

Поступајући у складу са Законом о јавним набавкама, Факултет је објавио Позив за 

подношење понуда и Конкурсну документацију објавио на Порталу јавних набавки 

Републике Србије и интернет страници Филозофског факултета. 

Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању 

понуда број: 02-270/6 од 23.7.2020. године, Комисија је сачинила Извештај о стручној 

оцени понуда број: 02-270/7 од 30.7.2020. године. 

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

1. Предмет и процењена вредност набавке:  

Предмет јавне набавке представља услуга редовног одржавања и сервисирања клима 

уређаја.                                                                                                                    

Назив и ознака из општег речника набавки: поправка и одржавање расхладних група – 

50730000.  

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.  

2. Подаци о набавци: 

2.1. Редни број набавке: 20/2020.  
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2.2. Износ планираних средстава: 500.000,00  динара без обрачунатог ПДВ. 

2.3. Контна позиција у финансијском плану: 512212. 

2.4. Врста поступка: отворени.  

2.5. Датум покретања поступка: 15.6.2020. године. 

2.6. Оквирни датум закључења уговора:  10.8.2020. године. 

2.7. Оквирни датум реализације уговора: до утрошка планираних средстава, односно 

најдуже 12 месеци од дана закључења уговора.  

2.8. Начин процене вредности набавке: вишегодишњи просек вредности предметне 

набавке, процена Техничке службе Факултета, Финансијски  план за 2020. годину.  

3. До истека рока за пријем понуда, 23.7.2020. године у 9,00 часова,  запримљене су 2 (две) 

понуде:  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

4. Неблаговремене понуде: нема неблаговремених понуда. 

5. Основни подаци о понуђачима: 

Редни 

број  

Број под 

којим је 

понуда 

заведена  

Назив и седиште понуђача/шифра понуђача  Датум пријема  Час 

пријема  

1.  02-270/4 „КДС Систем“ , Београд, Војни пут 1 бр.462 

 

23.7.2020.  8,05  

2.  02-270/5 „ДН Клима“ сзтр, Каћ, Жарка Јовића 67 23.7.2020.  8,10   
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6.  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  

„КДС Систем“ , Београд, Војни пут 1 бр.462 

 

Број под којим је 

понуда заведена  

02-270/4 0д 23.7.2020. 

Начин на који 

понуђач наступа  

самостално 

Понуђена цена  

укупно, све 

позиције, збир 

јединичних цена/ 

344.200,00 динара без ПДВ 

413.040,00 динара са ПДВ 

Референце: 7.632.046,90 динара без ПДВ 

Евентуални 

попусти које нуди 

понуђач  

- 

Критеријум за 

оцењивање понуде 

економски најповољнија понуда 

 

 

Достављена 

документација 

- уредна  

Рок важења понуде  90 дана  

 

Гарантни рок за 

извршену услугу 
6 месеци   

2.  

Назив и седиште 

понуђача/шифра 

понуђача  

„ДН Клима“ сзтр, Каћ, Жарка Јовића 67 

Број под којим је 

понуда заведена  

02-270/5  од 23.7.2020. 

Начин на који 

понуђач наступа  

самостално 

Понуђена цена  

укупно, све 

позиције, збир 

јединичних цена/ 

269.000,00 динара без ПДВ 

322.800,00 динара са ПДВ 

Референце: 2.170.726,70 динара без ПДВ 

Евентуални 

попусти које нуди 

понуђач  

- 
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Критеријум за 

оцењивање понуде 

 

 

 

Достављена 

документација 

                                          уредна  

Рок важења понуде  61 дан   

 

Гарантни рок за 

извршену услугу 
12 месеци   

7. Мишљење Комисије о поднетој  понуди:                                                                    

Комисија је у Извештају о стручној оцени понуда број 02-270/7 од 30.7.2020. године,   

користећи као критеријум оцене понуда „економски најповољнија понуда“, са 

елементима који се оцењују: цена и достављене референце, извршила пондерисање 

запримљених понуда, како следи: 

ПОНДЕРИСАЊЕ  

ПОНУЂАЧА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ  РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА 

КЛИМА УРЕЂАЈА У ЗГРАДИ ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ 

Ред. 

број 
Понуђач 

Цена 
Реализоване услуге 

(2017-2019) Укупно 

бодова 
маx 90 бодова маx 10 бодова 

1. 
KDS System Beograd 

344.200,00 din 7.632.046,90 din 
80,33 

70.33 boda 10 bodova 

2. 
DN Klima Kać 

269.000,00 2.170.726,70 
92,84 

90 bodova 2.84 

 

Критеријум: 

 

Критеријум Број бодова 

Цена 90 

Референтна листа 10 
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МЕТОДОЛОГИЈА БОДОВАЊА ВРЕДНОСНИХ ЕЛЕМЕНАТА: 

 

1) Цена 
Бодови за цену ће бити израчунати на другу децималу користећи следећу формулу: цена – 90 пондера: 

 

         Најповољнија цена (у динарима) 

Ц = ___________________________________________________  X 90 

 Понуђена цена (у динарима) 

 

 

2)    Референтна листа (Р1) – 10 пондера: 
                       Р1 

Р1 = ______________________ X 10 

             Р1 максимум 

 

  Р1 -  износ реализованих валидних референци понуде која се бодује. 

  Р1 максимум – понуда са максималним износом реализованих  валидних референци. 

 

Комисија је оценила оценила понуду понуђача „ДН КЛИМА“ ззр, Каћ, Жарка Јовића 67, 

деловодни број понуде: 02-270/5 од 23.7.2020.  године као најповољнију у поступку јавне 

набавке услуге сервисирања и одржавања клима уређаја у згради Филозофског факултета, 

ЈН 20/2020 и предложила одговорном лицу Наручиоца да  са истим закључи уговор у 

поступку јавне набавке. 
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8. Понуђач којем се додељује уговор у поступку јавне набавке:                                      

Деканица Филозофског факултета прихвата  предлог Комисије за јавне набавке и за 

најповољнију у отвореном поступку јавне набавке услуге, редован сервис и  одржавање 

клима уређаја Филозофског факултета, одређује понуду понуђача „ДН КЛИМА“ ззр, Каћ, 

Жарка Јовића 67, деловодни број понуде: 02-270/5 од 23.7.2020.  године и са наведеним 

понуђачем  закључује уговор у поступку јавне набавке. 

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 

120.000,00 динара. Рок за подношење захтева износи 10 дана од 

дана уручења Одлуке о додели уговора. Захтев за заштиту се 

предаје Републичкој Комисији за заштиту права у поступцима 

јавних набавки, а копија Наручиоцу  

 

                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

Деканица Филозофског факултета        

               

                                                                             Проф. др Ивана Живанчевић-Секеруш, ср                                                                                 
            


