
 

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. 55, објављеног на Порталу 

јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 30.06.2015. године, за јавну набавку добара: 

СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ за 2015. Годину 

 

Назив и ознака из општег речника набавке: 

24960000 – Разни хемијски производи 

33741100 – Средства за чишћење руку 

33770000 – Хартија за хигијенску употребу 

39800000 – Производи за чишћење и полирање 

39813000 – Пасте и прашкови за чишћење 

44423000 – Разни производи 

 

критеријум за оцењивање понуда: најниже понуђена цена,  

 

Процењена вредност: парт. бр. 1 - 600.000,00 дин (без ПДВ-а); бр. 2 – 800.000,00 дин (без ПДВ-а), 

бр. 3 - 700.000,00, дин (без ПДВ-а), бр. 4 – 900.000,00 дин (без ПДВ-а), бр. 5 – 300.000,00 дин (без 

ПДВ-а) , бр. 6- 380.000,00 дин (без ПДВ-а). 

 

Уговор је закључен: 

  

- За партију бр. 1 (Средства за хигијену - ШГ ’’Сремска Митровица’’), са понуђачем: 

 

„CARTIERE“ д.о.о. Ветерник, Новосадски пут 56 

МБ: 20768991; 

ПИБ: 107179684 

Одговорно лице: Игор Зељковић 

 

Уговорена вредност: 516.090,00 дин (без ПДВ-а); 

 

Број примљених понуда: 2 

 

Понуђена цена - највиша:  573.615,00 дин (без ПДВ-а); 

Понуђена цена - најнижа:  516.090,00 дин (без ПДВ-а); 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда - највиша: 573.615,00 дин (без ПДВ-а); 

Понуђена цена код прихватљивих понуда- најнижа:  516.090,00 дин (без ПДВ-а); 

 

 

- За партију бр. 2 (Средства за хигијену – ШГ „Сомбор“), бр. 4 (Средства за хигијену - ШГ 

„Банат“’ Панчево), бр. 5 (Средства за хигијену – „Војводинашуме – Ловотурс“) и  бр. 6 

(Средства за хигијену -Дирекција ЈП) уговор је закључен са понуђачем: 

 

„Хелена Граф“ доо  

Зрењанин,  Иве Лоле Рибара 28 

Мат. бр. 08412626 

ПИБ:100652703 

Одговорно лице: Радован  Антин 



 

 

Уговорена вредност: 1.933.193,30 дин (без ПДВ-а); 

 

Број примљених понуда:   

-  за партију бр. 2: 2 

-  за партију бр. 4: 1 

-  за партију бр. 5: 5 

-  за партију бр. 6: 6 
 

 

Понуђена цена - највиша:   
-  за партију бр. 2: 900.712,00 дин (без ПДВ-а); 

-  за партију бр. 4: 898.975,00 дин (без ПДВ-а); 

-  за партију бр. 5: 261.278,00 дин (без ПДВ-а); 

-  за партију бр. 6: 236.710,00 дин (без ПДВ-а); 

 

Понуђена цена - најнижа:   

-  за партију бр. 2: 655.823,30 дин (без ПДВ-а); 

            -  за партију бр. 4: 898.975,00 дин (без ПДВ-а); 

-  за партију бр. 5: 195.774,00 дин (без ПДВ-а); 

-  за партију бр. 6: 141.808,50 дин (без ПДВ-а); 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда - највиша: 573.615,00 дин (без ПДВ-а); 

 

-  за партију бр. 2: 655.823,30 дин (без ПДВ-а); 

            -  за партију бр. 4: 898.975,00 дин (без ПДВ-а); 

            -  за партију бр. 5: 261.278,,00 дин (без ПДВ-а); 

            -  за партију бр. 6: 236.710,00 дин (без ПДВ-а); 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда- најнижа:   
 

-  за партију бр. 2: 655.823,30 дин (без ПДВ-а); 

-  за партију бр. 4: 898.975,00 дин (без ПДВ-а); 

-  за партију бр. 5: 195.774,00 дин (без ПДВ-а); 

-  за партију бр. 6: 182.621,00 дин (без ПДВ-а); 

 

- За партију бр. 3 (Средства за хигијену – ШГ „Нови Сад“), уговор је закључен са 

понуђачем: 

 

„Медицински депо плус“ д.о.о. Нови Сад, Димитрија Аврамовића 4а 

МБ: 08767491; 

ПИБ: 1007362268 

Одговорно лице: Зоран  Марјановић 

 

Уговорена вредност: 370.281,00 дин (без ПДВ-а); 

 

Број примљених понуда: 6 

 

Понуђена цена - највиша:  618.998,00 дин (без ПДВ-а); 

Понуђена цена - најнижа:  370.281,00 дин (без ПДВ-а); 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда - највиша: 618.998,00 дин (без ПДВ-а); 

Понуђена цена код прихватљивих понуда- најнижа:  370.281,00 дин (без ПДВ-а); 

 

 



Датум доношења одлуке о додели уговора:  03.09.2015.  

Датум закључења уговора: 23.09.2015. 

 

Период важења уговора: годину дана од дана закључења уговора, уз могућност продужења рока до 

испуњења уговрних обавеза 

 

Околности које представљају основ за измену уговора: могућност продужења рока до 

испуњења уговорних обавеза , као и из објективно насталих околности, у складу са ЗЈН, уз 

писмену сагласност обе уговорне стране.  

 

 

 


