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Установа Спортски центар „Бор“ у Бору  

Зелени булевар бб, 19210 Бор 

Број: ОДЛ – ЈН 04/2016 

Датум, 29.06.2016. године 

 

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

14/2015, 68/2015), и Извештаја Комисије о стручној оцени понуда – ИЗВ – ЈН 04/2016 од дана 29.06.2016. 

год,  Дирeктор Установе Спортски центар „Бор“ у Бору као представник Наручиоца, доноси: 

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  бр. ЈН 04/2016 

 

Установа Спортски центар „Бор“ у Бору ,ул.Зелени булевар бб, 19210 Бор као Наручилац у 

поступку  јавне  набавке  мале вредности   – Добра – Уградна опрема – рефлектори са метал халогеним 

сијалицама ,израда и испорука разводног ормара осветљења, редни број ЈН 04/2016., за потребе  

осветљења отвореног базена Установе Спортски центар „Бор“ у Бору.   

Уговор о јавној набавци додељује  понуђачу  Nimax doo, Аутопут Београд Нови Сад 83, Београд 

који је укупну понуду доставио у вредности-износ од  2.656.000,00 динара без пдв-а и 3.187.200,00 са 

пдв-ом. 

           

Образложење 

 

Дирeктор Установе Спортски центар „Бор“ у Бору је донео Одлуку  о покретању поступка јавне 

набавке  мале вредности  бр.796/2016 од 21.06.2016.године чији је предмет   Добра – Уградна 

опрема – рефлектори са метал халогеним сијалицама ,израда и испорука разводног ормара 

осветљења у складу приложеном техничком специфакцијом предметне набавке , редни број ЈН 

04/2016.Подаци предмет јавне набавке је набавка  уградне опреме ( рефлектори са метал халогеним  

сијалицам и израда и испорука разводнодног ормана осветљења) за потребе  осветљења отвореног базена 

Установе Спортски центар „Бор“ у Бору  - Ознака и назив из Општег речника набавке (ОРН): 31518600-

6, 31512000-8,31213300-5      
    - редни број јавне набавке: ЈН 04/2016 

    - процењена вредност јавне набавке је износ од 2.666.667,00 динара без пдв-а и   динара са пдв-ом 

      - позив и конкурсна документација објављени су дана 21. 06. 2016. године на Порталу јавних набавки 

и на интернет страници Наручиоца www.opstinabor.rs 

      - јавна набавка предвиђена је у измењеном Плану набавки за 2016. годину  Наручиоца  , број: 790/2016 

и то: табела 1. Јавне набавке, редни број у Плану 1.1.3. добра - број јавне набавке: ЈН 04/2016 

-финансијска средства за јавну набавку обезбеђена Решењем о употреби средсава текуће буџетске резерве 

број 401-413/2016-II од 20.06.2016.године.  

-избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“ за избор 

најповољнијег понуђача биће изабрана она понуда која је има најнижу вредност дате понуде 

Неблаговремено приспелих понуда није било. 

 У  поступку јавне набавке мале вредности су учествовали следећи понуђачи и дали следеће услове: 

1. Назив Понуђача:    Nimax doo, Аутопут Београд Нови Сад 83, Београд   

Заводни број код Понуђача:  2606/2016 од 29.06.2016. 

- Укупна вредност понуде без ПДВ-а:   2.656.000,00 динара 

- Укупан износ понуде са ПДВ-ом :        3.187.200,00 динара 

       - Начин плаћања:  

целокупан износ од 2.656.000,00 динара  без урачнатог пдв-а и 3.187.200 динара, са урачунатим пдв-ом,  

у року од  7 дана по извршеној испоруци добра и записничкој примопредаји добра и достављању 

фактуре   

      - Рок  за испоруку добра :  3 дана од дана закључења  уговора  (рок не може бити  дужи од  3 дана). 

Сваки дан закашњења повлачи уговорну казну од 0,5% укупног износа дневно). 

        - Рок за отклањање рекламације је 15 дана од дана пријаве  

Рок важности понуде: 30 дана од дана отварања понуда (минимум 30 дана од дана отварања понуда) 
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 -  Гарантни рок за испоручена добра износи 12 (дванаест) месеци, рачунајући  од дана примопредаје 

добра и потписивања записника ( не може бити краћи од гарантног рока произвођача) 

- Место испоруке добра: Установа Спортски центар „Бор“ у Бору, 

                                             Адреса: Зелени булевар бб, 19210 Бор 

2. Назив Понуђача:     Techno light, Ул. Пазовачки пут бр.76, Београд  

    Заводни број код Понуђача:  0627 од 27.06.2016. 

- Укупна вредност понуде без ПДВ-а:      2.760.000  динара 

-  Укупан износ понуде са ПДВ-ом :         3.312.000   динара 

- Начин плаћања:  

целокупан износ од 2.760.000,00 динара  без урачнатог пдв-а и 3.312.000,00 динара, са урачунатим пдв-

ом,  у року од  7 дана по извршеној испоруци добра и записничкој примопредаји добра и достављању 

фактуре   

 - Рок  за испоруку добра :  3 дана од дана закључења  уговора  (рок не може бити  дужи од  3 дана). 

Сваки дан закашњења повлачи уговорну казну од 0,5% укупног износа дневно). 

- Рок за отклањање рекламације је 15 дана од дана пријаве  

Рок важности понуде: 30 дана од дана отварања понуда (минимум 30 дана од дана отварања понуда) 

-  Гарантни рок за испоручена добра износи 12 (дванаест) месеци, рачунајући  од дана примопредаје 

добра и потписивања записника ( не може бити краћи од гарантног рока произвођача) 

- Место испоруке добра: Установа Спортски центар „Бор“ у Бору, 

                                             Адреса: Зелени булевар бб, 19210 Бор 

3. Назив Понуђача:      Флуоелектро доо, Ул. Димитрија Туцовића 31, Ниш 

    Заводни број код Понуђача:  06/06/16 од 27.06.2016. 

- Укупна вредност понуде без ПДВ-а:       2.646.000   динара 

- Укупан износ понуде са ПДВ-ом :           3.175.200 динара 

- Начин плаћања:  

целокупан износ од 2.646.000,00 динара  без урачнатог пдв-а и 3.175.200,00 динара, са урачунатим пдв-

ом,  у року од  7 дана по извршеној испоруци добра и записничкој примопредаји добра и достављању 

фактуре   

 - Рок  за испоруку добра :  3 дана од дана закључења  уговора  (рок не може бити  дужи од  3 дана). 

Сваки дан закашњења повлачи уговорну казну од 0,5% укупног износа дневно). 

- Рок за отклањање рекламације је 15 дана од дана пријаве  

Рок важности понуде: 30 дана од дана отварања понуда (минимум 30 дана од дана отварања понуда) 

-  Гарантни рок за испоручена добра износи 12 (дванаест) месеци, рачунајући  од дана примопредаје 

добра и потписивања записника ( не може бити краћи од гарантног рока произвођача) 

- Место испоруке добра: Установа Спортски центар „Бор“ у Бору, 

                                             Адреса: Зелени булевар бб, 19210 Бор 

 

      Комисија за јавну набавку је у фази стручне анализе свих понуда Понуђача и провере понуда  

утврдила да су НЕПРИХВАТЉИВА ПОНУДА следећих понуђача из следећих разлога: 

- Понуђач Techno light, Ул. Пазовачки пут бр.76, Београд није доставио ниједан доказ о испуњавању 

додатних услова (финансијски капацитет, пословни капацитет и кадровски капацитет) тражених 

конкурсном документацијом предметне набавке. 

- Понуђач Флуоелектро доо, Ул. Димитрија Туцовића 31, Ниш није доставио тражене доказе о 

расположивости кадровским капацитетом (недостаје доказ о једном лицу да је положио стручни испит) и 

потврду НБС о ликвидности. 

 

       Применом критеријума „најнижа понуђена цена“ сачињена следећа ранг листа  понуђачa који су 

доставили ПРИХВАТЉИВЕ ПОНУДЕ: 

 

Ред. 

бр. 
Понуђач 

Понуђена  цена без пдв-а у    

динарима 

Понуђена  цена са пдв-ом у  

динарима 

1. 

Nimax doo, 

Аутопут Београд Нови Сад 

83, Београд 

2.656.000,00 

 

3.187.200,00 

 



 3 

           Комисија за јавну набавку,  је по спроведеном  оцењивању и рангирању понуда, констатовала  да је 

најповољнију понуду за набавку уградне опреме ( рефлектори са метал халогеним  сијалицам и израда и 

испорука разводнодног ормана осветљења) за потребе  осветљења отвореног базена Установе Спортски 

центар „Бор“ у Бору редни број јавне набавке: ЈН-04/2016, дао понуђач: Nimax doo, Аутопут Београд 

Нови Сад 83, Београд.  
 

          С тога, Комисија за јавну набавку предлаже  Наручиоцу –Директору Установа Спортски центар 

„Бор“ у Бору , да се уговор о јавној набавци добра, додели Понуђачу:  

- Nimax doo, Аутопут Београд Нови Сад 83, Београд који је укупну понуду доставио у 

вредности-износ од  2.656.000,00 динара без пдв-а и 3.187.200,00 са пдв-ом. 

 

У складу са изнетим  Дирeктор Установе Спортски центар „Бор“ у Бору прихватио је предлог 

дат у извештају о стручној оцени понуда па је на основу чл.108. Закона о јавним набавкама ,  одлучено 

као у  диспозитиву.  

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана објављивања 

на Порталу јавних наабавки.  

Захтев за заштиту права  се подноси наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој комисији 

за заштиту права у поступцима јавних набавки.  

 

 

Установа Спортски центар „Бор“ у Бору 

                     Директор 

           _____________________________ 

                Милан Илић, дипл.инж. ЗОП                                         

 

 


