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ЈП "Војводинашуме" Петроварадин, Прерадовићева 2 

 

О б ј а в љ у ј е 
 

Обавештење  

о закљученoм уговору 
 

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набакама („Сл. гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15), након 

спровођења отвореног поступка по позиву за подношење понуда бр. 103, објављеног на Порталу 

јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 26.10.2016. год. као и на Порталу службених 

гласила РС и базе прописа, за јавну набавку добара: ЖИЧАНО ПЛЕТИВО 2016. год. 

 

Назив и ознака из општег речника набавке: 

- жица за ограду – 44312000; 

- поцинковано - БА35; 

 

Критеријум за оцењивање понуда: најнижа понуђена цена.  

 

Уговори су закључени за партије бр. 1, 2 и 3, са понуђачем: 

 

ДОО „ЖИЦА-ПРОМЕТ ПЛУС“ 

Врбица, Аранђеловац 

МБ: 17367498 

ПИБ: 100997498 

Заступник: Мирослав Ђорђевић 

 

- партија бр. 1: (Хексагонално, поцинковано, 3,0mm, 80x100mm, h=1,0m), 

 

Процењена вредност: 5.582.425,00 дин. (без ПДВ-а). 

Уговорена вредност:  4.822.265,00 дин. (без ПДВ-а). 

Број примљених понуда: 1 

 

Понуђена цена:  

- Највиша: 4.822.265,00 дин.(без ПДВ-а); 

- Најнижа: 4.822.265,00 дин.(без ПДВ-а). 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:  

- Највиша: 4.822.265,00 дин.(без ПДВ-а); 

- Најнижа: 4.822.265,00 дин.(без ПДВ-а). 

 

- партија бр. 2:  (Хексагонално, поцинковано, 3,0mm, 80x100mm, h=1,5m) 

 

Процењена вредност:  4.653.000,00 дин. (без ПДВ-а). 

Уговорена вредност: 4.019.400,00 дин. (без ПДВ-а). 

Број примљених понуда: 1 

 

Понуђена цена:  

- Највиша: 4.019.400,00 дин.(без ПДВ-а); 

- Најнижа: 4.019.400,00  дин.(без ПДВ-а). 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:  

- Највиша: 4.019.400,00 дин.(без ПДВ-а); 

- Најнижа: 4.019.400,00 дин.(без ПДВ-а). 
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- партија бр. 3: (Хексагонално, поцинковано, 3,0mm, 80 x 100mm, h=2,2m) 

 

Процењена вредност: 13.944.900,00 дин. (без ПДВ-а). 

Уговорена вредност: 12.046.020,00 дин. (без ПДВ-а). 

Број примљених понуда: 1 

 

Понуђена цена:  

- Највиша: 12.046.020,00 дин.(без ПДВ-а); 

- Најнижа: 12.046.020,00 дин.(без ПДВ-а). 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:  

- Највиша: 12.046.020,00 дин.(без ПДВ-а); 

- Најнижа: 12.046.020,00 дин.(без ПДВ-а). 

 

Датум доношења одлуке о додели уговора:  12.12.2016. године. 

Датум закључења свих наведених уговора: 20.12.2016. године. 

Период важења уговора: годину дана од дана закључења уговора. 

 

Основ за измену наведених уговора: 

Могућност продужења рока важности уговора, као и из других објективно насталих околности, уз 

писмену сагласност обе уговорне стране, у складу са ЗЈН. 

 

Особа за контакт: 

Жељко Качавенда, дипл. туризм. – тел. 021/432-221  

                                                   


