
 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    

Масарикова 17 
  Нови Сад  

 

 

 

ЈКП ВОДОВОД И KАНАЛИЗАЦИЈА  ПИБ 100237118 АИК БАНКА 105-32308-08 +381 (0) 21 488 3333 www.vikns.rs 

 

Број:5.2.-7009 

Дана:14.03.2016 

 

 

На основу члана 108. став 1. и став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15) доносим следећу: 

 

 

 

О Д Л У К У 

О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

                                                                ЈНMВ бр.13/16 

 

Додељује се уговор о јавној набавци услуга – Услуга праћења возила GPS- број  јнмв 

13/16 понуђачу„ADA  Computers“ d.o.o. Друштво производњу и промет, из Новог Сада, 

ул. Сиришка бр.42 са матичним бројем 08316678, ПИБ 102399740 чији је законски 

заступник Новак Тркуља. 

 

Обавезује се Комисија за јавну набавку да ће одлуку о додели уговора објавити на Порталу 

јавних набавки и интернет страници Наручиоца у року од три дана од дана доношења. 

 

Обавезује се Комисија за јавну набавку да сачини уговор са наведеним понуђачем пре 

истека рока за подношење захтева за заштиту права сходно одредбама члана 112. Став 2 

тачка 5 Закона о јавним набавкама.  

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Комисија за јавне набавке ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад именована Решењем о 

образовању Комисије дел.бр. 5.2.- 5058/1 од 26.02.2016.године. - (у даљем тексту: Комисија 

) за јавну набавку бр.13/16 одржане дана 10.03.2016. године са почетком у 12,30 часова у 

Конференцијској сали ЈКП Водовод и канализација, Нови Сад, Масарикова 17, сачинила 

Извештај о стручној оцени понуда ( дел. бр. 5.2.- 6987 од 14.03.2016. год) за јавну набавку 

услуга –  Услуга праћења возила GPS - број  јнмв 13/16 како следи: 

                                                                       

I.-У Извештају о стручној оцени сачињеног од стране Комисије за јавну набавку Комисија 

је констатовала: 

 

   -а) да је Позив за подношење понуда објављен је дана 01.03.2016. године на Порталу 

јавних набавки, интернет страници Наручиоца. 

 - б) да ће Одлука о додели уговора бити донета применом критеријума ,,најнижа понуђена 

цена”.  

  -в) да процењена вредност предметне  јавне набавке  износи 1.900.000,00 динара без пдв-а 

и то : 

 -д) да је до дана 10.03.2016. године до 12,00 часова као крајњег рока за подношење понуда, 

благовремено поднета  једна понуда  и то понуда  дата  од  понуђача: 
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 1.- „ADA  Computers“ d.o.o. Друштво производњу и промет, из Новог Сада, ул. 

Сиришка бр.42 са матичним бројем 08316678, ПИБ 102399740 чији је законски 

заступник Новак Тркуља. Понуђач је поднео своју понуду самостално. 

 

II.- Приступајући провери испуњености обавезних и додатних услова за учешће у поступку 

предметне јавне набавке који услови су предвиђени члановима 75. и 76. ЗЈН, и  Конкурсном 

документацијом  у предметној јавној набавци , Комисија  је утврдила да је:  

 

1.- Понуђач „ADA  Computers“ d.o.o. из Новог Сада, испунио све услове тражене чланом 

75 и 76. Закона о јавним набавкама и конкурсном документацијом наручиоца. Комисија је 

констатовала да је понуђач  понудио : 
  

 

 Укупна понуђена цена  износи : 1.896.960,00   динара без пдв-а. 

 Начин плаћања: налогом за пренос  

 Рок плаћања: 15 дана рачунајући од  дана пријема исправног рачуна/фактуре, а који се 

испоставља након потписивања Записника о извршеној услузи/радни налог до 10. у 

месецу за претходни месец (не може бити краћи од 15 дана нити дужи од 45 дана). 

 Рок извршења услуге: 4 дана (не може бити краћи од 2 календарска дана нити дужи од 

4 календарска дана од закључења Уговора). Услуга ће се прижати 24 часа у периоду од 

једне године, рачунајући од дана потписивања Уговора.  

  

 Рок важења понуде: 90 ( не може бити краће од 90 дана од дана отварања понуда). 

Из свега напред наведеног Комисија је констатовала да је понуда понуђача „ADA  

Computers“ d.o.o. из Новог Сада, благовремена,одговарајућа и прихватљива. 

 

 

Након стручне оцене пристиглих понуда Kомисија је утврдила коначну ранг листу 

прихватљивих понуда применом критеријума “најнижа понуђена цена ”. 

 
 

               Назив понуђача Укупна понуђена цена  

 

„ADA  Computers“ d.o.o. 

         
1.896.960,00   динара без пдв-а 

 

 

 

 

 

 

III.- У складу са напред  наведеним, Комисија за јавну набавку је предложила Директору 

ЈКП,,Водовод и канализација,, Нови Сад као овлашћеном лицу, да за јавну набавку услуга - 

Услуга праћења возила GPS, бр.јнмв 13/16 у поступку јавне набавке мале вредности донесе 

одлуку о додели уговора   понуђачу „ADA  Computers“ d.o.o. Друштво производњу и 

промет, из Новог Сада, ул. Сиришка бр.42 са матичним бројем 08316678, ПИБ 

102399740 чији је законски заступник Новак Тркуљ 
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а  јер је његова понуда благовремена, одговарајућа и прихватљива. 

 

Сходно наведеном, стекли су се сви услови за доделу уговора из члана 107.став 3 Закона о 

јавним набавкама.  

 

IV.- Чланом 107. став 1.- Закона о јавним набавкам одређено је да је Наручилац дужан да у 

поступку јавне набавке, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде. 

Ставом 3.- истог члана, одређено је да, након спроведене стручне оцене понуда, на основу 

Извештаја комисије за јавне набавке, Наручилац доноси одлуку о додели уговора, ако је 

прибавио најмање једну прихватљиву понуду.  

  

Будући да је у предметном поступку јавне набавке Наручилац примио једну благовремену, 

одговарајућу и прихватљиву понуду, а у складу са горе наведеним одлучено је као у изреци 

ове одлуке. Комисија је предложила директору да, по доношењу одлуке о додели уговора, 

закључи уговор са наведеним понуђачем пре истека рока за подношење захтева за заштиту 

права сходно одредбама члана 112. Став 2 тачка 5 Закона о јавним набавкама. 

 

Ова одлука  ће бити објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца 

у року од три дана од дана доношења, сагласно члану 108. став 5. Закона.  

 

Поука о правном леку: После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави 

поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања 

одлуке на Порталу јавних набавки. 

 

Захтев за заштиту права не задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне набавке у 

складу са одредбама члана 150. закона. 

 

Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за 

заштиту права,  при чему је тад дужан да у обавештењу о поднетом захтеву з азаштиту права 

наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке. 

 

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије (број 

рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, позив на број 08-16, сврха ЗЗП, ЈКП 

Водовод и канализација јн. бр. 08-16, корисник: буџет Републике Србије) уплати таксу у 

износу од 60.000,00 динара. 

 

                                                                                   ЈКП  Водовод и канализација Н.Сад 

            

 

                       
       
         Милош Станисављевић  

Доставити: 

 

-  Служба јавних набавки 

-  Архива  

                 Директор, 

 

 

  


