
 

 

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. 20, објављеног на Порталу 

јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 12.12.2016. год. као и на Порталу службених 

гласила РС и базе прописа, за јавну набавку добара: ЗАШТИТНА РАДНА ОБУЋА 2016. год. 

 

Назив и ознака из општег речника набавке: 

- чизме – 18815000   

- гумене чизме – 18812200 

- заштитна обућа – 18830000 

 

Критеријум за оцењивање понуда: најниже понуђена цена. 

 

Уговор су закључени за партије бр. 1, 2 и 3.  

 

За партије бр. 1 и 3, уговори су закључени са понуђачем: 

 

„LEDERFLEX“ д.о.о. 

Сомбор, Призренска 4 

МБ: 08658994 

ПИБ: 100016219 

Одговорно лице: Горан Сантрач 

 

Партија бр. 1 - Радна обућа 

 

Процењена вредност: 5.923.000,00 динара, без ПДВ-а 

Уговорена вредност: 5.830.600,00 динара, без ПДВ-а 

 

Број примљених понуда: 1; 

 

- Понуђена цена - највиша: 5.830.600,00  динара, без ПДВ-а; 

- Понуђена цена - најнижа: 5.830.600,00 динара, без ПДВ-а; 

 

- Понуђена цена код прихватљивих понуда - највиша: 5.830.600,00 динара, без ПДВ-а; 

- Понуђена цена код прихватљивих понуда - најнижа: 5.830.600,00 динара, без ПДВ-а. 

 

Партија бр. 3 - Чизме – гумене 

 

Процењена вредност: 4.738.000,00 динара, без ПДВ-а 

Уговорена вредност: 4.542.400,00 динара, без ПДВ-а 

 

Број примљених понуда: 2; 

 

- Понуђена цена - највиша: 4.542.400,00 динара, ПДВ-а; 

- Понуђена цена - најнижа: 2.035.200,00 динара, ПДВ-а; 

 

 

 



 

 

- Понуђена цена код прихватљивих понуда - највиша: 4.542.400,00 динара, ПДВ-а; 

- Понуђена цена код прихватљивих понуда - најнижа: 4.542.400,00 динара, ПДВ-а. 

 

За партију бр. 2 - Кожне чизме за секаче, уговор је закључен са понуђачем: 

 

„СИМ“ d.o.o. 

Нови Сад, Кисачка 84 

МБ: 08254788 

ПИБ: 101422589 

Одговорно лице: Мирјана Рајков 

 

Процењена вредност:  2.033.000,00 динара, без ПДВ-а 

Уговорена вредност:  1.950.144,00 динара, без ПДВ-а 

 

Број примљених понуда: 2; 

 

- Понуђена цена - највиша: 2.035.200,00 динара, ПДВ-а; 

- Понуђена цена - најнижа: 1.950.144,00 динара, ПДВ-а; 

 

- Понуђена цена код прихватљивих понуда - највиша: 2.035.200,00 динара, ПДВ-а; 

- Понуђена цена код прихватљивих понуда - најнижа: 1.950.144,00 динара, ПДВ-а. 

 
Датум доношења одлуке о додели уговора:  23.01.2016. године. 

Датум закључења уговора:  

- са понуђачем „СИМ“ доо Н.  Сад: 10.02.2017. год. 

- са понуђачем „LEDERFLEX“ д.о.о. Сомбор: 14.02.2107. 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. 

 

- Особe за контакт: 

Драган Војиновић, дипл.инж.шум.  – тел. 063/371-306; 

Милан Петричевић, дипл.инж.шум. - тел. 062/800-4601. 

                                                  


