
 

ЈП "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), након 

спровођења отвореног поступка по позиву за подношење понуда бр. 39, објављеног на Порталу 

јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 01.06.2015. године, као и на Порталу 

службених гласила РС и базе прописа, за јавну набавку добара: МАЗИВА за 2015. годину. 

 

назив и ознака из општег речника набавке: 

- Уља за подмазивање и средства за подмазивање  - 09211000 

- Моторна уља – 09211100 

- Масти и мазива – 24951000 

 

критеријум за оцењивање понуда: најниже понуђена цена,  

 

уговор је закључен: 

  

За партију бр. 6 (уље за трафо станице-трафо уље, уље за трансформаторе) и бр. 7 

(специјално уље за ванбродске моторе), са понуђачем: 

 

„INTERCOM“ д.о.о. Суботица, Мајшански пут 126 

МБ: 08358826; 

ПИБ: 100843847 

Одговорно лице: Валерија Гергељ 

 

Процењена вредност: 367.000,00 дин (без ПДВ-а); 

 

Уговорена вредност: 128.292,00 дин (без ПДВ-а); 

 

Број примљених понуда: 1 

 

Понуђена цена - највиша: 
- За партију бр. 6 –  42.600,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр. 7 –  85.692 дин. (без ПДВ-а); 

 

  Понуђена цена - најнижа:  

- За партију бр. 6 –  42.600,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр. 7 –  85.692 дин. (без ПДВ-а); 

 

 

   Понуђена цена код прихватљивих понуда - највиша:  

- За партију бр. 6 –  42.600,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр. 7 –  85.692 дин. (без ПДВ-а); 

 

 

 Понуђена цена код прихватљивих понуда- најнижа:  

- За партију бр. 6  –  42.600,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр. 7 –   85.692,00 дин. (без ПДВ-а); 

 



 

 

 

 

Датум доношења одлуке о додели уговора:  20.07.2015.  

Датум закључења уговора: 05.08.2015. 

Период важења уговора: годину дана од дана закључења уговора. 

 

Околности које представљају основ за измену уговора Уз писмену сагласност обе уговорне 

стране из објективно насталих околности, у складу са ЗЈН. 

 

 

 


