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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 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. 73, објављеног на 

Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 01.09.2017. год. за јавну набавку 

добара: НАМЕШТАЈ 2017. год. (за потребе ШГ „Сремска Митровица“). 

 

Назив и ознака из општег речника набавке: 

канцеларијски  намештај – 39130000; 

баштенски намештај – 39142000. 

 

критеријум за оцењивање понуда: најнижа понуђена цена,  

 

Уговори су закључени за партије бр. 1, 2 и 3. 

 

За партију бр. 1 (Намештај – ЛК „Врањак“) и бр. 3 (Канцеларијски и др. намештај – ШГ 

„С. Митровица“), уговор је закључен са понуђачем: 

 

„Temma trade“ ДОО 

 Петроварадин, Прерадовићева 32 

 МБ: 08436169; 

 ПИБ: 100713893; 

 Одговорно лице: Радован Ерцег 

 

Процењена вредност: 

- партија бр. 1:    600.000 дин. (без ПДВ-а); 

- партија бр. 3: 1.750.000 дин. (без ПДВ-а); 

 

Уговорена вредност:  

- партија бр. 1:    498.940 дин. (без ПДВ-а); 

- партија бр. 3: 1.743.720 дин. (без ПДВ-а);  

 

Број примљених понуда:  

- за партију бр. 1: 2 

- за партију бр. 3: 1 

 

Понуђена цена - највиша:  

- партија бр. 1:    521.638,64 дин (без ПДВ-а); 

- партија бр. 3: 1.743.720,00 дин (без ПДВ-а); 

 

Понуђена цена  - најнижа:  

- партија бр. 1:    498.940,00 дин (без ПДВ-а); 

- партија бр. 3: 1.743.720,00 дин (без ПДВ-а); 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда - највиша: 

-  партија бр. 1:    521.638,64 дин (без ПДВ-а); 

 - партија бр. 3. 1.743.720,00 дин (без ПДВ-а); 
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 Понуђена цена код прихватљивих понуда - најнижа:  

- партија бр. 1:    498.940,00 дин (без ПДВ-а); 

- партија бр. 3: 1.743.720,00 дин (без ПДВ-а); 

 

За партију бр. 2 (Баштенски намештај – ЛК „Врањак“), уговор је закључен са понуђачем: 

 

„VISION SMART PLUS“ доо 

Београд, Драгослава Срејовића 10а 

МБ: 20716444 

ПИБ: 106972275 

Одговорно лице: Данијела Лабовић 

 

Процењена вредност: 350.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

Уговорена вредност:  263.100,00 дин. (без ПДВ-а);  

 

Број примљених понуда: 2; 

 

Понуђена цена: - Највиша: 349.600,00 дин (без ПДВ-а); 

                            - Најнижа: 263.100,00,00 дин (без ПДВ-а); 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда: 

                             - Највиша: 349.600,00 дин (без ПДВ-а); 

                             - Најнижа: 263.100,00 дин (без ПДВ-а); 

 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 09.10.2017.  

Датум закључења уговора: 25.10.2017. 

 

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

закључења уговора 

 

Основ за измену уговора: 

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

 

Особа за  контакт: 

Горан Баштовановић, дипл.инж.шум. - председник комисије,  

тел. 062/800-44-54,  мејл адреса: goranbastovanovic3@gmail.com 

 


