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ЈП "Војводинашуме" Петроварадин, Прерадовићева 2 

 

О б ј а в љ у ј е 

Обавештење  

о закљученим уговорима 
 

На основу члана 112. ст. 2. тч. 5. и чл. 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. 36, објављеног на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца дана 16.06.2017. 

године, као и на Порталу службених гласила РС и базе прописа за јавну набавку услуга: 

КОРИШЋЕЊЕ ШУМА 2017. год. (II) 

 

Назив и ознака из општег речника набавке: 

- шумарске услуге – 77200000; 

- услуге сече шума – 77210000; 

- услуге повезане са сечом шума – 77211000. 

 

Критеријум за оцењивање понуда: најнижа понуђена цена. 

 

Број примљених понуда: по 2 понуде, за сваку наведену партију. 

 

Уговори су закључени за партије број: 4 и 5.  

 

За партију број 4: Привлачење дрвних сортимената за потребе ШГ “Банат” Панчево - ШУ “Б. 

Карловац” I, Б. Карловац) и бр. 5 (Привлачење дрвних сортимената за потребе ШГ “Банат” 

Панчево - ШУ “Б. Карловац” II, Б. Карловац), уговор је закључен са понуђачем: 

 

„ВЕКА - ВАЛМЕТ“  д.о.о. 

Ченеј, Немановци 39 

Матични број: 20588179 

ПИБ: 106376432 

Одговорно лице: Дејан Ћора 

 

Процењена вредност:  

- Партија бр. 4: 3.451.800 дин. (без ПДВ-а); 

- Партија бр. 5: 3.631.470 дин. (без ПДВ-а); 

 

Уговорена вредност:   

- Партија бр. 4: 3.451.800 дин. (без ПДВ-а); 

- Партија бр. 5: 3.631.470 дин. (без ПДВ-а); 

 

Понуђена цена: 

 

Највиша:  

- Партија бр. 4: 3.451.800 дин. (без ПДВ-а); 

- Партија бр. 5: 3.631.470 дин. (без ПДВ-а);                   

Најнижа:  

- Партија бр. 4: 3.263.520 дин. (без ПДВ-а); 

- Партија бр. 5: 3.312.920 дин. (без ПДВ-а);       
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Понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Највиша:  

- Партија бр. 4:  3.451.800 дин. (без ПДВ-а); 

- Партија бр. 5:  3.631.470 дин. (без ПДВ-а);                   

 

Најнижа:  

- Партија бр. 4: 3.451.800 дин. (без ПДВ-а); 

- Партија бр. 5: 3.631.470 дин. (без ПДВ-а);  

                  

Датум доношења одлуке о додели уговора: 18.07.2017. године. 

Датум закључења свих наведених уговора: 03.08.2017. године. 

 

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

обавеза. 

 

Основ за измену свих наведених уговора: 

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

 

Дата је могућност продужења рока важности уговора, у случају када до истека уговореног рока  

уговорене количине услуга нису у целости извршене, а наручилац има и даље потребу за њима, али 

максимално до уговорених количина услуга по овом уговору и најдуже до закључења новог уговора о 

јавној набавци за 2018. год.  

 

У складу са чл. 115. ст. 1. ЗЈН, дата је могућност повећања обима предмета уговорене набавке до 

макс. 5% првобитно уговорене вредности, односно до макс. вредности утврђене чл. 39. ст. 1. ЗЈН. 

За  поменуте случајеве, закључиће се анекса овог уговора.  

 

Контакт особа:  

Предраг Мирић, маст.инж.шум. –  председник комисије, тел. 025/463-130; 


