
 

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), након спровођења отвореног поступка по позиву за подношење понуда бр. 65/17, 

објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 05.09.2017. год. као и 

на Порталу службених гласила РС и базе прописа, за јавну набавку добара: РАДНА ОДЕЋА 2017. 

године. 

 

назив и ознака из општег речника набавке: 

 

- радна одећа - 18110000 

 

критеријум за оцењивање понуда: најниже понуђена цена, 

 

Уговор je закључен за партију бр. 1 – Радне униформе за техничко особље (летња-зимске), са 

понуђачем:  

 

„RMW CONSTRUCTION“ д.о.о.   

Шабац-Мајур, Обилазни пут бб 

МБ: 20556951;  ПИБ: 106215505 

Одговорно лице: Далибор Остојић 
 

Процењена вредност:  15.250.000,00 дин. (без ПДВ-а). 

Уговорена вредност: 10.794.000,00 дин. (без ПДВ-а) . 

 

Број примљених понуда: 4 

 

Понуђена цена:                                                   Понуђена цена код прихватљивих понуда:  

- Највиша: 14.877.000,00 дин. (без ПДВ-а);            - Највиша: 14.877.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

- Најнижа: 10.794.000,00 дин. (без ПДВ-а);            - Најнижа: 10.794.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

 

 

Датум доношења одлуке о додели уговора:  05.03.2018. године. 

 

Датум закључења уговора:  30.03.2018. године. 

 

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

закључења уговора. 

 

Измене и допуне уговора: из нарочито оправданих и објективних околности, датих у писаном 

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

 

Напомена: уговор је закључен након уложеног захтева за заштиту права, којим је Решењем РКЗЗП 

бр. 4-00-1525/2017 од 19.01.2018. уложени захтев усвојен и поступак делимично поништен. 

 

Контакт особа:  

Предраг Тасић, инж.заштите на раду – председник комисије, тел. 063/104-74-54 
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