
 

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. 76, објављеног на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца дана 

13.10.2015. год. као и на Порталу службених гласила РС и базе прописа, за јавну набавку добара: 

МОТОРНЕ ТЕСТЕРЕ И ДРУГИ МОТОРНИ УРЕЂАЈИ за 2015. годину. 

 

Назив и ознака из општег речника набавке: 

 

- разни уређаји за посебне намене - 42990000 

 

Критеријум за оцењивање понуда: најнижа понуђена цена.  

 

Уговор је закључени за партију број 1 (Моторне тестере), бр. 2 (Моторне косе - чистачи) и  

бр. 3 (Моторни кресачи високих грана), са понуђачем: 

 

 „ММВ АЛАТИ“ д.о.о. 

СОМБОР, Ружице Рип 7 

МБ 20762624 

ПИБ: 107248846 

Заступник: Весна Миланко 

 

Процењена вредност: 10.565.000,00 дин. (без ПДВ-а). 

Уговорена вредност: 7.281.412,00 дин. (без ПДВ-а). 

 

Број примљених понуда:  

- за партију бр. 1: 3 

- за партију бр. 2: 3 

- за партију бр. 3: 4 

 

Партија бр. 1: 

 

 Понуђена цена:  

- Највиша: 5.445.056,03 дин.(без ПДВ-а); 

- Најнижа: 5.003.232,00 дин.(без ПДВ-а); 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:  

- Највиша: 5.445.056,03 дин.(без ПДВ-а); 

- Најнижа: 5.003.232,00 дин. (без ПДВ-а); 

 

 

   

 



 

Партија бр. 2: 

Понуђена цена:  

- Највиша: 1.293.361,96 дин.(без ПДВ-а); 

- Најнижа: 1.200.100,00 дин.(без ПДВ-а); 

 

 Понуђена цена код прихватљивих понуда:  

- Највиша: 1.293.361,96 дин.(без ПДВ-а); 

- Најнижа: 1.200.100,00 дин.(без ПДВ-а); 

 

Партија бр. 3: 

Понуђена цена:  

- Највиша: 1.200.600,00 дин.(без ПДВ-а); 

- Најнижа:    944.280,00 дин.(без ПДВ-а); 

 

 Понуђена цена код прихватљивих понуда:  

- Највиша: 1.200.600,00 дин.(без ПДВ-а); 

- Најнижа:    944.280,00 дин.(без ПДВ-а); 

 

- За партију број 4 (Моторна  бушилица земље), уговор је закључен са понуђачем:  

 

„СИМ“ доо 

Нови Сад,  Кисачка 84 

МБ: 08254788; 

ПИБ: 101422589 

Заступник: Исидор Рајков 

 

Број примљених понуда: 4  

 

Партија бр. 4: 

Понуђена цена:  

- Највиша:  167.300,00 дин.(без ПДВ-а); 

- Најнижа:  133.800,00 дин.(без ПДВ-а); 

 

 Понуђена цена код прихватљивих понуда:  

- Највиша: 167.300,00 дин.(без ПДВ-а); 

            - Најнижа: 133.800,00  дин.(без ПДВ-а 

 

Датум доношења одлуке о додели уговора:  18.11.2015. 

Датум закључења наведених уговора: 01.12.2015. 

Период важења уговора: до испуњења уговорних обавеза 

 

Основ за измену наведених уговора: 

Уз писмену сагласност обе уговорне стране из објективно насталих околности, у складу са ЗЈН. 


