
 

ЈП "Војводинашуме" Петроварадин, Прерадовићева 2 

 

О б ј а в љ у ј е 
 

Обавештење  

о закљученом уговору 
 

На основу члана 55, 57. и 116. став 1. Закона о јавним набакама („Сл. гласник РС“ 124/12, 

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

41, објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 01.06.2016. год. 

као и на Порталу службених гласила РС и базе прописа, за јавну набавку добара: БЕТОНСКО 

ГВОЖЂЕ-АРМАТУРА 2016. године 

 

назив и ознака из општег речника набавке: 

 

44330000 – Шипке, штапови, жица и профили који се користе у грађевинарству  

 

критеријум за оцењивање понуда: најниже понуђена цена,  

 

За партију бр. 1 и партију бр. 2, уговори су закључени са понуђачем: 

 

„НЕОТЕХНИКА“ доо 

Нови Сад, Народног фронта 10 

Мат. бр. 08689024; 

ПИБ: 101697031; 

Одговорно лице: Немања Кежић 

 

Партија бр. 1 - Бетонско гвожђе-арматура Ø6, Ø8: 

 

Процењена вредност:  5.770.000,00 дин. (без ПДВ-а) 

Уговорена вредност: 4.835.765,00 дин. (без ПДВ-а) 

 

Број примљених понуда: 5 

 

Понуђена цена - највиша: 6.154.610,00 дин. (без ПДВ-а). 

Понуђена цена - најнижа: 4.795.800,00 дин. (без ПДВ-а). 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда - највиша: 4.995.625,00 дин. (без ПДВ-а). 

Понуђена цена код прихватљивих понуда - најнижа: 4.835.765,00 дин. (без ПДВ-а). 

 

 

Партија бр. 2 - Арматурна мрежа Ø6:  
  

Процењена вредност:  60.000,00 дин. (без ПДВ-а) 

Уговорена вредност:  22.320,00 дин. (без ПДВ-а)  

 

Број примљених понуда: 4 

 

Понуђена цена - највиша: 28.800,00 дин. (без ПДВ-а). 

Понуђена цена - најнижа: 18.009,60 дин. (без ПДВ-а). 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда - највиша: 28.800,00 дин. (без ПДВ-а). 

Понуђена цена код прихватљивих понуда - најнижа: 22.320,00 дин. (без ПДВ-а). 

 

 



 

 

 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 26.07.2016. године. 

Датум закључења уговора: 17.08.2016. године. 

 

Период важења уговора: годину дана од дана закључења уговора. а најдуже до окончања 

уговорних обавеза, уз могућност продужења рока важности 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. 

 


