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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, 14/15 и 68/15), 

након спровођења отвореног поступка по позиву за подношење понуда бр. 65, објављеног на 

Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 11.07.2016. год. као и  на Порталу 

службених гласила РС и базе прописа, за јавну набавку добара: Опрема објеката по HACCP 

стандарду 2016. год.  

 

назив и ознака из општег речника набавке: 

 

- рибе – 03311000 Назив и ознака из општег речника набавке: 

39312100 – опрема за сечење меса, 

39221000 – кухињска опрема, 

39310000 – угоститељска опрема.  

  

критеријум за оцењивање понуда: најнижа понуђена цена,  

 

Уговори су закључени за партије бр. 2, 3, 4 и 5 

 

- за партију бр. 2 - Опрема за кухиње у угоститељству – ШГ ''Нови Сад'', уговор је зкључен 

са понуђачем: 

 

„ФРИГО ЖИКА“ д.о.о.  

Рума, Краљевачка  бб, 

Мат. бр. 08441995;  

ПИБ: 100782202;  

Одговорно лице:  Владимир Радовић  

 

Процењена вредност: 100.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

Уговорена вредност:   90.000,00 дин. (без ПДВ-а);  

 

Број примљених понуда: 2; 

 

Понуђена цена: - Највиша: 90.000,00 дин дин (без ПДВ-а); 

                            - Најнижа: 89.720,00 дин дин (без ПДВ-а); 

 

Понуђена цена:  - Највиша: 90.000,00 дин (без ПДВ-а); 

                             - Најнижа: 90.000,00 дин (без ПДВ-а); 

 

за партију бр. 3: Опрема за објекат у угоститељству – ШГ ''Банат'' Панчево (I), уговор је 

зкључен са понуђачем: 

 

„ЖАК“ д.о.о. 

Београд, Чарли Чаплина 39 

Мат. бр. 07487215;  

ПИБ: 100255775;  

Одговорно лице: Драга Шкријељ  
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Процењена вредност: 750.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

Уговорена вредност:  712.000,00 дин. (без ПДВ-а);  

 

Број примљених понуда: 2; 

 

Понуђена цена: - Највиша: 748.900,00 дин (без ПДВ-а); 

                            - Најнижа: 712.000,00 дин (без ПДВ-а); 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:  - Највиша: 748.900,00 дин (без ПДВ-а); 

                                                                          - Најнижа:  712.000,00 дин (без ПДВ-а); 

 

за партију бр. 4 - Опрема за објекат у угоститељству – ШГ ''Банат'' Панчево (II), уговор је 

зкључен са понуђачем: 

 

„ФИМАС“ доо 

Београд, ул. Омладинских бригада бр. 102 

Мат. бр. 06963439;  

ПИБ: 100118806;  

Одговорно лице: Дејан Ристић  

 

у заједничкој понуди са: 

 

„Winterhalter gastonom YU“ д.о.о. 

Београд, Зрењанински пут 84ц 

 

Процењена вредност: 700.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

Уговорена вредност:  699.140,00  дин. (без ПДВ-а);  

 

Број примљених понуда: 2; 

 

Понуђена цена: - Највиша: 699.140,00  дин (без ПДВ-а); 

                            - Најнижа: 534.440,00 дин дин (без ПДВ-а); 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:  - Највиша: 699.140,00  дин (без ПДВ-а); 

                                                                           - Најнижа: 699.140,00  дин (без ПДВ-а); 

 

за партију бр. 5: Опрема за објекат за расецање меса/хладњача по HACCP стандарду, са 

монтажом– ''Ловотурс'', уговор је зкључен са понуђачем: 

 

СЗТР „МЕГАЛ“ д.о.о. 

Нови Сад, Анице Савић Ребац бр. 21 

Мат. бр. 53593852;  

ПИБ: 100734196;  

Одговорно лице: Богдан Босанчић 

 

Процењена вредност: 550.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

Уговорена вредност:  503.550,00 дин. (без ПДВ-а);  

 

број примљених понуда: 1; 
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Понуђена цена: - Највиша: 503.550,00 дин (без ПДВ-а); 

                            - Најнижа: 503.550,00 дин дин (без ПДВ-а); 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:  - Највиша: 503.550,00 дин дин (без ПДВ-а); 

                                                                          - Најнижа:  503.550,00 дин (без ПДВ-а); 

 

Датум доношења одлуке о додели уговора:  18.08.2016.  

 

Датум закључења уговора:  

- за партију бр. 2: 06.09.2016; 

- за партије бр. 3, 4 и 5: 07.09.2016. 

 

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

закључења уговора 

 

Основ за измену уговора: 
Дата је могућност повећања вредности уговора до 5% , као и из објективно насталих околности, 

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

 


