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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 бр. 

112/17, објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца, дана 31.01.2018. 

године, за јавну набавку добара: Намештај 2017. год. (III) - за потребе ШГ „Сомбор“ и ШГ 

„Банат“. 

 

назив и ознака из општег речника набавке: 

- канцеларијски намештај - 39130000 

- баштенски намештај – 39142000 

- кухињски намештај и опрема – 39141000 

- разни намештај и опрема - 39150000 

 

критеријум за оцењивање понуда: најниже понуђена цена. 

 

Уговори су закључени за партије: 1, 2, 3, 4, 5 и 6 . 

 

За партију бр. 1: Намештај – ШГ „Сомбор“,  уговор је закључен са понуђачем: 

 

„Itro-Coop“ д.о.о.  

Ариље, Милосава Вујовића 8 

Мат. бр. 20699809; ПИБ: 106885788 

Одговорно лице: Никола Јовановић 

 

Процењена вредност:  1.200.000,00 дин. (без ПДВ-а) 

Уговорена вредност:    862.242,00 дин. (без ПДВ-а)  

 

Број примљених понуда: 5 

 

Понуђена цена – Највиша: 1.194.780,00 дин. (без ПДВ-а) 

                          –  Најнижа:    862.242,00 дин. (без ПДВ-а) 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда  – Највиша: 1.194.780,00 дин. (без ПДВ-а) 

                                                                         –  Најнижа:    862.242,00 дин. (без ПДВ-а) 

 

За партију бр. 2: Намештај – ресторан ШРЦ „Чардак“, уговор је закључен са понуђачем: 

 

„Grantex Group“ д.о.о. 

Београд, Првобораца 9 

Мат. бр. 17575287; ПИБ: 103568207 

Одговорно лице: Жана Душановић 
 

Процењена вредност:  1.757.000,00 дин. (без ПДВ-а) 

Уговорена вредност: 1.454.440,00 дин. (без ПДВ-а)  

 

Број примљених понуда: 3 
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Понуђена цена – Највиша: 1.640.600,00 дин. (без ПДВ-а) 

                           – Најнижа: 1.454.440,00 дин. (без ПДВ-а) 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда – Највиша: 1.640.600,00 дин. (без ПДВ-а) 

                                                                        –  Најнижа: 1.454.440,00 дин. (без ПДВ-а) 

 

За партију бр. 3: (Канцеларијски и други намештај – Дирекција ШГ „Банат“) , уговор је 

закључен са понуђачем 

 

„Анакс“ д.о.о. 

Београд, Синђелићева 36 

Мат. бр. 06525512; ПИБ: 100222085 

Одговорно лице: Гордана Илић 
 

Процењена вредност:  1.000.000,00 дин. (без ПДВ-а) 

Уговорена вредност:    778.930,00 дин. (без ПДВ-а)  

 

Број примљених понуда: 2 

 

Понуђена цена – Највиша: 893.009,00 дин. (без ПДВ-а) 

                           – Најнижа: 778.930,00 дин. (без ПДВ-а) 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда – Највиша: 893.009,00 дин. (без ПДВ-а) 

                                                                        –  Најнижа: 778.930,00 дин. (без ПДВ-а) 

 

За партије бр. 4: Намештај за опремање ловачких кућа, бр. 5: Баштенски намештај за ЛК 

„Марина“, бр. 6: Кухињски елементи – ШГ „Банат“, уговори су закључени са понуђачем: 

 

„Temma Trade“ 

Петроварадин, Прерадовићева 32 

Мат. бр. 08436169 ;  ПИБ: 100713893  

Одговорно лице: Радован Ерцег 

 

Број примљених понуда: 

 

За партију бр. 4 и 5 : једна (1)  

За партију бр. 6: две (2)  

 

- Процењена вредност:  

- За партију бр.  4 –   900.000,000 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр.  5 –   100.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр.  6 –     50.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

 

Уговорена вредност:  

- За партију бр.  4 –   499.551,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр.  5 –     89.440,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр.  6 –     49.284,00 дин. (без ПДВ-а); 

 

Понуђена цена - највиша: 
- За партију бр.  4 –   499.551,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр.  5 –     89.440,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр.  6 –     70.320,00 дин. (без ПДВ-а); 
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Понуђена цена - најнижа:  

- За партију бр.  4 –   499.551,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр.  5 –     89.440,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр.  6 –     49.284,00 дин. (без ПДВ-а); 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда - највиша:  

- За партију бр.  4 –   499.551,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр.  5 –     89.440,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр.  6 –     49.284,00 дин. (без ПДВ-а); 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда - најнижа:  

- За партију бр.  4 –    499.551,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр.  5 –      89.440,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр.  6 –      49.284,00 дин. (без ПДВ-а); 

 

Датум доношења одлуке о додели уговора:  05.04.2018. године. 

 

Датум закључења уговора:   

- са понуђачем „Itro-Coop“ доо Ариље; „Grantex Group“ доо Београд и  

„Temma Trade“ Петроварадин: 10.05.2018. године. 

- са понуђачем „Анакс“ Београд: 14.05.2018. године. 

 

Период важења уговора: до испуњења уговорних обавеза, а најдуже годину дана од дана 

закључења уговора. 

 

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. 

 

Контакт особа:   

Оливера Попов, дипл.ек.- председник комисије, тел. 013/342-899. 


