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2524ЈП "ВОЈВОДИНАШУМЕ" Петроварадин, Прерадовићева 2 

 

о б ј а в љ у ј е 

Обавештење  

о закљученом уговору 
 

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набакама („Сл. гласник РС“ 124/12, 14/2015 и 

68/2015), након спровођења поступка јавне набавке мале вредности, по позиву за подношење 

понуда бр. 9, објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца дана 

13.03.2018. године, за јавну набавку добара: СЕМЕНСКА РОБА 2018. годинe. 

 

Назив и ознака из општег речника набавке: 

- семење – 03111000 

- семење биљака које се користи за посебне намене - 03117200 

 

Критеријум за оцењивање понуда: најнижа понуђена цена.  

 

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

 

За партију бр. 1: Семенска роба – ШГ „Сремска Митровица“, уговор је закључен са 

понуђачем: 

 

ОЗЗ „АГРОНОМ ДЕСПОТОВО - ПИВНИЦЕ“   

Пивнице, Маршала Тита 77 

Мат. бр. 08718610; ПИБ: 100495425 

Одговорно лице: Душко Мијић 

 

Процењена вредност:  1.520.000,00 дин. (без ПДВ-а) 

Уговорена вредност: 1.278.200,00 дин. (без ПДВ-а)  

 

Број примљених понуда: 2 

 

Понуђена цена – Највиша: 1.278.200,00 дин. (без ПДВ-а) 

                           – Најнижа:    990.000,00 дин. (без ПДВ-а) 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда  – Највиша: 1.278.200,00 дин. (без ПДВ-а) 

                                                                         – Најнижа:  1.278.200,00 дин. (без ПДВ-а) 

 

За партију бр. 2: Семенска роба – ШГ „Сомбор“; партију бр. 3: Семенска роба – ШГ „Нови 

Сад и партију бр. 4: Семенска роба – ШГ „Банат“ Панчево, уговори су закључени са 

понуђачем:  

 

„АГРО ДУКАТ“ доо 

Зрењанин, Константина Данила бб 

МБ: 08708495; ПИБ: 100903976 

Одговорно лице: Татјана Тодоровић 

 

Број примљених понуда: по 3 (три), за сваку партију 
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Процењена вредност:  

- За партију бр. 2 –   105.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр. 3 –   235.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр. 4 –   916.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

 

Уговорена вредност:  

- За партију бр. 2 –     83.810,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр. 3 –   137.893,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр. 4 –   639.702,00 дин. (без ПДВ-а); 

 

Понуђена цена - највиша: 

- За партију бр. 2 –    95.880,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр. 3 –  154.310,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр. 4 –  664.406,00 дин. (без ПДВ-а); 

 

Понуђена цена - најнижа:  

- За партију бр. 2 –    83.810,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр. 3 –  137.893,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр. 4 –  639.702,00 дин. (без ПДВ-а); 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда - највиша:  

- За партију бр. 2 –    95.880,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр. 3 –  154.310,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр. 4 –  664.406,00 дин. (без ПДВ-а); 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда - најнижа:  

- За партију бр. 2 –    83.810,00  дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр. 3 –  137.893,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр. 4 –  639.702,00 дин. (без ПДВ-а); 

 

Датум доношења одлуке о додели уговора:  10.04.2018. године. 

 

Датум закључења уговора: 

Са понуђачем ОЗЗ „АГРОНОМ ДЕСПОТОВО - ПИВНИЦЕ“  Пивнице: 24.04.2018. године 

Са  понуђачем  „АГРО ДУКАТ“ доо Зрењанин: 25.04.2018. године 

 

Период важења уговора: до испуњења уговорних обавеза. 

 

Основ за измену уговора:  

Измене и допуне свих наведених Уговора могуће су само из нарочито оправданих и објективних 

околности датих у писаном облику, уз сагласност обе уговорне стране, у складу са ЗЈН. 

Дата је  могућост продужења рока важности уговора. 

У складу са чл. 115. ст. 1. ЗЈН, дата је могућност повећања обима предмета уговорене набавке до 

макс. 5% првобитно уговорене вредности.  

 

Контакт особа:  

Стево Кузмановић, дипл.инг.шум. – Председник комисије, тел. 021/557-406  

 

 


