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ЈП "Војводинашуме" Петроварадин, Прерадовићева 2 

 

О б ј а в љ у ј е 
 

Обавештење  

о закљученим уговорима 
 

На основу члана 55, 57. и 116. став 1. Закона о јавним набакама („Сл. гласник РС“ 124/12, 14/2012  

и 68/2015), након спровођења отвореног поступка по позиву за подношење понуда број 48, 

објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 20.06.2017. год. као 

и на Порталу службених гласила РС и базе прописа, за јавну набавку добара: ПЕСТИЦИДИ   

2017. год. - по партијама  

 

Назив и ознака из општег речника набавке: 

- Пестициди  - 24451000 

 

Критеријум за оцењивање понуда: најнижа понуђена цена. 

 

Уговор су закључени за партије број 1, 2, 3, 4 и 5. 

 

За партију бр. 1- Хербициди и бр. 5 - Репеленти, уговори су закључени са понуђачем: 

 

„METEOR-COMMERCE“ д.о.о.  

Сомбор, Стапарски пут бб 

Мат. бр. 08373035 

ПИБ: 101837900 

Одговорно лице: мр Јеца Илић, дипл.ек. 

 

Процењена вредност:  

- Партија бр. 1: 19.825.720 дин. (без ПДВ-а); 

- Партија бр. 5:   1.847.700 дин. (без ПДВ-а); 

 

Уговорена вредност:   

- Партија бр. 1: 13.541.245 дин. (без ПДВ-а); 

- Партија бр. 5:   1.271.480 дин. (без ПДВ-а); 

 

Број примљених понуда:  

- Партија бр. 1: 4 

- Партија бр. 5: 1 

 

Понуђена цена: 

Највиша:  

- Партија бр. 1: 15.996.600 дин. (без ПДВ-а); 

- Партија бр. 5: 1.271.480 дин. (без ПДВ-а);                   

Најнижа:  

- Партија бр. 1: 13.541.245 дин. (без ПДВ-а); 

- Партија бр. 5:   1.271.480 дин. (без ПДВ-а);                   

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Највиша:  

- Партија бр. 1: 14.984.651 дин. (без ПДВ-а); 

- Партија бр. 5:   1.271.480 дин. (без ПДВ-а);                   
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Најнижа:  

- Партија бр. 1: 13.541.245 дин. (без ПДВ-а); 

- Партија бр. 5:   1.271.480 дин. (без ПДВ-а);                   

 

За партију бр. 2 - Фунгициди и бр. 3 - Инсектициди, уговори су закључени са понуђачем: 

 

„ГАЛЕНИКА - ФИТОФАРМАЦИЈА“ а.д. 

Београд – Земун, Батајнички друм бб 

МБ: 07725531 

ПИБ: 100001046 

Одговорно лице: Драган Ненадовић 

 

Процењена вредност:  

- Партија бр. 2: 3.310.500,00 дин. (без ПДВ-а); 

- Партија бр. 3: 2.498.320,00 дин. (без ПДВ-а); 

 

Уговорена вредност:   

- Партија бр. 2: 2.254.005,48 дин. (без ПДВ-а); 

- Партија бр. 3: 1.543.035,40 дин. (без ПДВ-а); 

 

Број примљених понуда: 4 

 

Понуђена цена: 

Највиша:  

- Партија бр. 2: 2.894.478,00 дин. (без ПДВ-а); 

- Партија бр. 3: 1.754.778,00 дин. (без ПДВ-а);                   

Најнижа:  

- Партија бр. 2: 2.254.005,48 дин. (без ПДВ-а); 

- Партија бр. 3: 1.543.035,40 дин. (без ПДВ-а);                   

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Највиша:  

- Партија бр. 2: 2.894.478,00 дин. (без ПДВ-а); 

- Партија бр. 3: 1.564,024,40 дин. (без ПДВ-а);                   

 

Најнижа:  

- Партија бр. 2: 2.254.005,48 дин. (без ПДВ-а); 

- Партија бр. 3: 1.543.035,40 дин. (без ПДВ-а);                   

 

За партију бр. 4 - Родентициди, уговор је закључен са понуђачем: 

 

„АГРО-ДУКАТ“ д.о.о.  

Зрењанин, Константина Данила бб 

Мат. бр. 08708495 

ПИБ: 100903976 

Одговорно лице: ТатјанаТодоровић 

 

Процењена вредност:  7.223.850 дин. (без ПДВ-а). 

Уговорена вредност: 5.828.388 дин. (без ПДВ-а). 

 

Број примљених понуда: 3 
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Понуђена цена:  

- Највиша: 5.894.023 дин.(без ПДВ-а); 

- Најнижа: 2.874.813 дин.(без ПДВ-а). 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:  

- Највиша: 5.894.023 дин.(без ПДВ-а); 

- Најнижа: 5.828.388 дин.(без ПДВ-а). 

 

-  Датум доношења одлуке о додели уговора: 10.07.2017. године. 

-  Датум закључења уговора:  

   - са понуђачима „Галеника-фитофрмација“ ад Земун и „Агро-дукат“ доо Зрењанин: 27.07.2017.  

   - са понуђачем „METEOR-COMMERCE“ д.о.о: 28.07.2017. 

 

- Период важења уговора: годину дана од дана закључења уговора, а најдуже до окончања 

уговорних обавеза.  

 

- Околности које представљају основ за измену уговора:  

Дата је могућност продужења рока важности уговора због неиспоручених добара у целости за 

којима и даље постоји потреба. У складу са чл. 115. ст. 1. ЗЈН, могуће је повећати обим предмета 

уговорене набавке до макс. 5% првобитно уговорене вредности, односно до макс. вредности 

утврђене чл. 39. ст. 1. ЗЈН, уз закључење анекса уговора, као и из других оправданих објективних 

околности, у складу са ЗЈН и уз сагласност обе уговорне стране. 

 

Особа за контакт: 

Мр Горан Вучетић, дипл.инж.шум.- председник комисије, тел. 013/345-065  

 


