
 

 

ЈП "Војводинашуме" Петроварадин, Прерадовићева 2 

 

О б ј а в љ у ј е 

Обавештење  

о закљученом уговору 
 

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

14/2012  и 68/2015),  спровођења поступка јавне набавке мале вредности добара: Опрема за 

централно грејање 2017.год (II) по позиву за подношење понуда бр. 135/17, објављеног на 

Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 26.01.2018. године. 

 

назив и ознака из општег речника набавке: 

- Опрема за централно грејање – 39715210 

- Радови на монтажи - 45255400 

 

критеријум за оцењивање понуда: најниже понуђена цена. 

 

уговори су закључени за партије: 1 и 2. 

 

За партију бр. 1: Опрема за централно грејање, са монтажом – ШГ „Ср. Митровица“, 

уговор је закључен са понуђачем: 

 

„CHW INSTAL“ д.о.о.  

Нови Сад, Веселина Маслеше 72 

Мат.бр.20968915; ПИБ: 108285959 

Одговорно лице: Aна Мунижаба 

 

Процењена вредност:  2.000.000,00 дин. (без ПДВ-а) 

Уговорена вредност: 1.898.289,00  дин. (без ПДВ-а)  

 

Број примљених понуда: 6 

 

Понуђена цена – Највиша: 2.736.273,95 дин. (без ПДВ-а) 

                           – Најнижа: 1.898.289,00 дин. (без ПДВ-а) 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда – Највиша: 1.968.955,00 дин. (без ПДВ-а) 

                                                                         – Најнижа: 1.898.289,00 дин. (без ПДВ-а) 

 

За партију бр. 2: Пећи за централно грејање – ШГ „Сомбор“, уговор је закључен са 

понуђачем: 

 

„ЕУРОТЕРМ“ д.о.о. 

Челарево, Маршала Тита 55 

Мат. бр. 08771812; ПИБ: 102082513 

Одговорно лице: Ратко Покушевски 

 

Процењена вредност:  500.000,00 дин. (без ПДВ-а) 

Уговорена вредност: 472.800,00 дин. (без ПДВ-а)  

 

Број примљених понуда: 5 

 

Понуђена цена – Највиша: 584.830,00 дин. (без ПДВ-а) 

                           – Најнижа: 436.600,00 дин. (без ПДВ-а) 

 



 

 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда – Највиша: 499.000,00 дин. (без ПДВ-а) 

                                                                         – Најнижа: 472.800,00 дин. (без ПДВ-а) 

 

Датум доношења одлуке о додели уговора:  22.02.2018. године. 

 

Датум закључења уговора :   

са понуђачем „CHW INSTAL“ д.о.о. Нови Сад - 15.03.2018. год. 

са понуђачем „ ЕУРОТЕРМ“   д.о.о. Челарево -  14.03.2018. год. 

 

 

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

закључења уговора. 

 

Измене и допуне Уговора могуће су само из нарочито оправданих и објективних околности, 

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

 

Контакт особа:   

Жељко Рукавина, дипл.инжшум. – председник комисије, тел. 062/800- 66-97. 


