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АРХИВ ВОЈВОДИНЕ 

НОВИ САД 

Ул.Дунавска 35. 

БРОЈ: I 404-53/45-15 

ДАНА: 15. април 2015. 

 

 На основу члана 55 став 1 тачка 8), члана 56 и члана 116 Закона о јавним набавкама 

("Службени гласник РС", бр.124/12), а након спроведеног поступка јавне набавке мале 

вредности ( врста предмета јавне набавке – набавка услуга : Услуга израде пројектно 

техничке документације са предмером и прорачуном реконструкције и инсталација 

(електричних и термотехничких) у објекту Архива Војводине у Новом Саду, Дунавска 

35.), ред. бр. ЈН 01/15 и закљученог Уговора (број: I 404-53/39-15 од 15. априла 2015. 

године) по спроведеном поступку јавне набавке мале вредности  (услуга) БРОЈ: ЈН 

01/15, те сходно члану 55. Закона о јавним набавкама 

  
АРХИВ ВОЈВОДИНЕ 

Нови Сад, Дунавска 35. 

објављује 

ОБАВЕШТЕЊЕ 

о закљученом уговору о јавној набавци мале врдности 

Ред. бр. ЈН 01/15 

 

 Уговор о јавној набавци мале вредности, набавка услуга : Услуга израде пројектно 

техничке документације са предмером и прорачуном реконструкције и инсталација 

(електричних и термотехничких) у објекту Архива Војводине у Новом Саду, Дунавска 35, 

ред.бр. ЈН 01/15, по Позиву за подношење понуда број: I 404-53/5-15, упућеног дана 27. 

марта 2015. године, закључен је дана 15. априла 2015. године са понуђачем 

ELEKTROINŽINJERING, Фрушкогорска бб, Раковац 

 

 Вредност уговора је 2.450.000,00 динара без ПДВ-а. 

 

 Обавештење о закљученом уговору јавне набавке објавити на Порталу јавних набавки 

http://portal.ujn.gov.rs/  и на интернет страници Наручиоца www.arhivvojvodine.org.rs линк 

Јавне набавке и то у року од 5 дана од дана закључивања уговора. 

 

Образложење 

 

1. Назив, адреса и интернет страница Наручиоца 

Наручилац: Архив Војводине 

Адреса: 21000 Нови Сад, Дунавска 35. 

Интернет страница: www.arhivvojvodine.org.rs 

 

2. Врста наручиоца :  
     Установа културе, индиректни корисник буџетских средстава 

 

3. Врста поступка јавне набавке:  
   Јавна набавка мале вредности 

 

 

 

 

http://portal.ujn.gov.rs/
http://www.arhivvojvodine.org.rs/
http://www.arhivvojvodine.org.rs/
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4. Предмет јавне набавке је:  
Предмет јавне набавке је: , набавка услуга : Услуга израде пројектно техничке документације 

са предмером и прорачуном реконструкције и инсталација (електричних и термотехничких) 

у објекту Архива Војводине у Новом Саду, Дунавска 35 

 

 Назив и ознака из општег речника набавки :  

 

71000000 Архитектонске, грађевинске, инжењерске и инспекцијске услуге           

 

 

5. Уговорена вредност јавне набавке:     2.450.000,00 динара без ПДВ-а. 

 

 

6. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: – Најнижа понуђена цена 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија 

биће изабрана понуда оног понуђача који има више референци по основу додатних 

услова. 

 

 

7. Број примљених понуда: 1 (једна) 

 

 

8. Највиша и најнижа понуђена цена:   

најнижа понуђена цена је 2.450.000,00 динара без ПДВ-а. 

највиша понуђена цена је 2.450.000,00 динара без ПДВ-а. 

 

 

9. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: И најнижа и највиша 

понуђена цена код прихватљиве понуде је 2.450.000,00   динара без ПДВ-а. 

 

 

10. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:   / 

 

 

11. Датум доношења Одлуке о додели уговора: 06. април 2015. године. 

 

 

12. Датум закључења уговора :   15. април 2015. године  

 

13. Основни подаци о добављачу: 

      Пословно име: ELEKTROINŽINJERING  
      Седиште и адреса: Раковац, Фрушкогорска бб 

      М.Б.: 53737323 

      ПИБ: 101621632 

      Законски заступник: предузетник, Мирослав Симеуновић дипл.инг. 
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14. Период  важења уговора:   Уговор се закључује на одређено време, до реализације 

уговора (Пројектант се обавезује да изврши услуге у року од 3 месеца од дана закључивања 

уговора, односно уплате 50% од уговорене вредности  након закључивања уговора, а по 

преносу обезбеђених средстава из буџета и испостављеној динарској профактури.) 

 

15. Околности које представљају основ за измену уговора:   / 

 

 

 

 

 

Доставити: 

- Порталу јавних набавки 

   http://portal.ujn.gov.rs/ 

 

- Интернет адреси Наручиоца  

   www.arhivvojvodine.org.rs линк Јавне набавке 

 

- Архиви 

http://portal.ujn.gov.rs/
http://www.arhivvojvodine.org.rs/

