
 

 

ЈП "Војводинашуме" Петроварадин, Прерадовићева 2 

 

О б ј а в љ у ј е 

 

 

Обавештење  

о закљученом уговору 

 

 

На основу члана 57. став 2. и члана 116. став 1. Закона о јавним набакама („Сл. гласник РС“ 

124/2012, 14/2015 и 68/2015), након спровођења отвореног поступка по позиву за подношење 

понуда бр. 96, објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 

20.11.2015. год. као и на Порталу службених гласила РС и базе прописа, за јавну набавку 

добара: ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА РАДИОНИЦУ за 2015. годину – по партијама, 

 

назив и ознака из општег речника набавке: 

- средства за лепљење - 24911200  

- крпе за чишћење – 39525800 

- материјал за заваривање – 44315200 

- ексери – 44192200 

- браве, кључеви и шарке – 44520000 

- навртке – 44531600 

- подлошке - 44532200 

 

критеријум за оцењивање понуда: најниже понуђена цена,  

 

- За партију бр. 2 (Потрошни материјал за сечење, брушење и заваривање) и партију бр. 

4 (Ексери),  уговор је закључен са понуђачем: 
 

„Јастреб“ д.о.о. 

Нови Сад, Илије Гарашанина 7 

Мат. бр. 08375402; 

      ПИБ: 100450624; 

Одговорно лице: Жаклина Бојић 

 

-    Процењена вредност: 2.430.000 дин. (без ПДВ-а); 

- Уговорена вредност: 1.846.085 дин. (без ПДВ-а); 
 

Број примљених понуда:  

- За партију бр. 2: 6; 

- За партију бр. 4: 4; 

 

- За партију бр. 2,  
- Понуђена цена - највиша: 2.503.441,51 дин. (без ПДВ-а); 

- Понуђена цена - најнижа: 1.359.790,00 дин. (без ПДВ-а); 

- Понуђена цена код прихватљивих понуда - највиша: 1.536.933,00 дин. (без ПДВ-а); 

- Понуђена цена код прихватљивих понуда - најнижа: 1.359.790,00 дин. (без ПДВ-а); 

 

- За партију бр. 4, 

- Понуђена цена - највиша: 730.180,00 дин. (без ПДВ-а); 

- Понуђена цена - најнижа: 385.240,00 дин. (без ПДВ-а); 

- Понуђена цена код прихватљивих понуда - највиша: 650.900,00 дин. (без ПДВ-а); 

- Понуђена цена код прихватљивих понуда - најнижа: 486.295,00 дин. (без ПДВ-а); 

 



 

 

 

- За партију бр. 3 (браварски материјал - браве, катанци, кључеви, шарке и др.) уговор 

је закључен са понуђачем: 
 

„Педала“ д.о.о. 

Нови Сад, Павлека  Мишкина 14 

Мат. бр. 08741719; 

       ПИБ: 100457495; 

       Одговорно лице: Дејан Цветковић 

 

Процењена вредност: 366.000 дин. (без ПДВ-а); 

Уговорена вредност:   104.744,00 дин. (без ПДВ-а); 

 

- Број примљених понуда: 7; 

 

- Понуђена цена - највиша: 129.651,00 дин. (без ПДВ-а); 

- Понуђена цена - најнижа: 104.744,00 дин. (без ПДВ-а); 

- Понуђена цена код прихватљивих понуда - највиша: 129.651,00 дин. (без ПДВ-а); 

- Понуђена цена код прихватљивих понуда - најнижа: 104.744,00 дин. (без ПДВ-а); 

 

- За партију бр. 5 (Вијчана роба: вијци, навртке и подлошке) уговор је закључен са 

понуђачем: 
 

„12.  Септембар Д&Ђ“ д.о.о. 

Инђија, Књаза Милоша 1 

Мат. бр. 20922974; 

      ПИБ: 108051681; 

      Одговорно лице: Драган Зинаић 

 

Процењена вредност: 1.488.000,000 дин. (без ПДВ-а); 

Уговорена вредност:  1.034.527,37 дин. (без ПДВ-а); 

 

- Број примљених понуда: 6; 

 

- Понуђена цена - највиша: 2.272.242,40 дин. (без ПДВ-а); 

- Понуђена цена - најнижа: 1.034.527,37 дин. (без ПДВ-а); 

- Понуђена цена код прихватљивих понуда - највиша: 1.435.366,00 дин. (без ПДВ-а); 

- Понуђена цена код прихватљивих понуда - најнижа: 1.034.527,37 дин. (без ПДВ-а); 

 

 

Датум доношења одлуке о додели уговора:  24.12.2015.  

Датум закључења свих наведених уговора: 13.01.2016. 

Период важења уговора: до окончања уговорних обавеза. 

Измене и допуне свих наведених Уговора могуће су само из нарочито оправданих и објективних 

околности, датих у писаном облику, уз сагласност обе уговорне стране.  


