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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 57. став 2. и члана 116. став 1. Закона о јавним набакама („Сл. гласник РС“ 

124/2012, 14/2015 и 68/2015), након спровођења отвореног поступка по позиву за подношење 

понуда бр. 44, објављеног на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца дана 

19.02.2018.год. као и на Порталу службених гласила РС и базе прописа, за јавну набавку добара: 

Систем видео надзора и алармни системи 2017. год. 

 

Назив и ознака из општег речника набавке: 

- систем за видео надзор –  32323500 

 

Критеријум за оцењивање понуда: најнижа понуђена цена.  

 

Закључени су уговори за партије број 1, 2 и 3. 

 

За партију бр. 1: Систем видео надзора, уговор је закључен са понуђачем као носиоцем 

посла:  

„БИТС КОМП“ доо 

Ковин, ЈНА 31 

МБ: 20894768; ПИБ: 107907861  

Одговорно лице: Славиша Ненадовић 

 

У заједничкој понуди са: 

 

„SECTRON“ доо 

Београд, Јулија Гагарина 11б 

МБ: 06700420; ПИБ: 100169262  

Одговорно лице: Драган Ускоковић 

 

За партију бр. 2: Унапређење видео надзора у СРП „Делиблатска пешчара“ (са услугом 

инсталирања), уговор је закључен са понуђачем: 

 

„БИТС КОМП“ доо 

Ковин, ЈНА 31 

МБ: 20894768; ПИБ: 107907861  

Одговорно лице: Славиша Ненадовић 

 

Број примљених понуда:  

- За партију бр. 1: 3 

- За партију бр. 2: 2  

 

Процењена вредност:  

- За партију бр. 1 –  5.150.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр. 2 –     450.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

 

Уговорена вредност:  

- За партију бр. 1 –   2.947.032,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр. 2 –      315.056,00 дин. (без ПДВ-а); 
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Понуђена цена - највиша: 
- За партију бр. 1 –  5.974.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр. 2 –     432.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

 

Понуђена цена - најнижа:  

- За партију бр. 1 –  2.947.032,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр. 2 –     315.056,00 дин. (без ПДВ-а); 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда - највиша:  

- За партију бр. 1 –  3.761.080,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр. 2 –     432.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда - најнижа:  

- За партију бр. 1 –  2.947.032,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр. 2 –     315.056,00  дин. (без ПДВ-а); 

 

За партију бр. 3: Алармни системи, са услугом инсталирања,  уговор је закључен са 

понуђачем: 

 

„НИНТЕЛ“  доо 

Сремска Митровица, Рибарска обала 4 

МБ: 08838950; ПИБ: 103880843 

Одговорно лице: Александар Петковић 

 

Процењена вредност:  2.120.000,00 дин. (без ПДВ-а) 

Уговорена вредност: 1.609.200,00 дин. (без ПДВ-а)  

 

Број примљених понуда: 3 

 

Понуђена цена – Највиша: 1.702.696,00 дин. (без ПДВ-а) 

                           – Најнижа: 1.609.200,00 дин. (без ПДВ-а) 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда – Највиша:  1.702.696,00 дин. (без ПДВ-а) 

                                                                         – Најнижа:  1.609.200,00 дин. (без ПДВ-а) 

 

Датум доношења одлуке о додели уговора:  16.04.2018.  

 

Датум закључења свих наведених уговора:   

- са  понуђачем: „БИТС КОМП“ доо Ковин – 14.05.2018. 

- са  понуђачем: „НИНТЕЛ“ доо Сремска Митровица – 11.05.2018. 

 

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, у складу са ЗЈН. 

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

макс. 5% првобитно уговорене вредности.  

 

- Особа за контакт: 

  др Бојан Тубић, дипл.инж.шум. – председник комисије, тел. 021/431-144. 


