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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. 39/17, 

објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца као и на Порталу 

службених гласила РС и базе прописа, дана 09.08.2017. године, за јавну набавку добара: 

ГУМЕ - ПНЕУМАТИЦИ 2017. године, по партијама. 

 

Назив и ознака из општег речника набавке: 

гуме за аутомобиле – 34351100; 

гуме за аутобусе -34352200; 

гуме за пољопривредна возила – 34352300 

гуме за тешка и лака возила - 34350000 

 

критеријум за оцењивање понуда: најнижа понуђена цена,  

 

Уговори су закључени за партије бр. 1, 2, 3 и 4. 

 

- За партије бр. 1, 2 и 3 уговор је закључен са понуђачем: 

 

„AGROHIM˛& KEMOIMPEX“ д.о.о.  

 Београд,  Ресавска 66 

 МБ: 07678479 

 ПИБ: 100502068 

 Одговорно лице: Тихомир Уруновић 

 

Партија бр. 1: Гуме за тракторе и тракторске прикључке 

 

Процењена вредност: 8.092.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

Уговорена вредност:  6.376.990,00 дин. (без ПДВ-а);  

 

Број примљених понуда: 3 

 

Понуђена цена:                                                         Понуђена цена код прихватљивих понуда: 

- Највиша: 6.868.160,00 дин. (без ПДВ-а);                 - Највиша: 6.868.160,00 дин. (без ПДВ-а); 

- Најнижа: 5.480.775,00 дин. (без ПДВ-а);                 - Најнижа: 6.376.990,00 дин. (без ПДВ-а); 

 

Партија бр. 2: Гуме за грађевинске машине - форвардере 

 

Процењена вредност: 4.235.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

Уговорена вредност:   3.368.100,00 дин. (без ПДВ-а);  

 

Број примљених понуда: 3 

 

Понуђена цена:                                                         Понуђена цена код прихватљивих понуда: 

- Највиша: 3.406.886,00 дин. (без ПДВ-а);                 - Највиша: 3.406.886,00 дин. (без ПДВ-а); 

- Најнижа: 2.558.540,00 дин. (без ПДВ-а);                 - Најнижа:3.368.100,00 дин. (без ПДВ-а); 
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Партија бр. 3: Гуме за путничка, теренска, лака доставна возила и минибусеве 

 

Процењена вредност: 4.492.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

Уговорена вредност:  2.926.460,00 дин. (без ПДВ-а);  

 

Број примљених понуда: 4 

 

Понуђена цена:                                                         Понуђена цена код прихватљивих понуда: 

- Највиша: 4.724.151,00 дин. (без ПДВ-а);                 - Највиша: 3.302.874,00 дин. (без ПДВ-а); 

- Најнижа: 2.396.013,00 дин. (без ПДВ-а);                 - Најнижа: 2.926.460,00 дин. (без ПДВ-а); 

 

 

- За партију бр. 4: Гуме за теретна возила, аутобусе и приколице, уговор је закључен са 

понуђачем: 

 

„ЧАЈКА М“ д.о.о.  

 Чачак, Бул. Ослободилаца 84 

 МБ: 17034600 

 ПИБ: 100890056 

 Одговорно лице: Радимир Ђурчић 

 

Процењена вредност: 6.538.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

Уговорена вредност:  3.950.142,00 дин. (без ПДВ-а);  

 

Број примљених понуда: 4 

 

Понуђена цена:                                                         Понуђена цена код прихватљивих понуда: 

- Највиша: 4.783.796,00 дин. (без ПДВ-а);                 - Највиша: 4.783.796,00 дин. (без ПДВ-а); 

- Најнижа: 3.950.142,00 дин. (без ПДВ-а);                 - Најнижа: 3.950.142,00 дин. (без ПДВ-а); 

 

 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 25.09.2017. године. 

 

Датум закључења наведених уговора:  

- са „AGROHIM˛& KEMOIMPEX“ д.о.о. Београд,  Ресавска 66: 11.10.2017. године; 

- ca „ЧАЈКА М“ д.о.о. Чачак, Бул. Ослободилаца 84: 13.10.2017. године. 

 

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

уговорних обавеза. 

 

Измене и допуне наведених уговора могуће су само из нарочито оправданих и објективних 

околности, у складу са ЗЈН.  

 

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

максимално до 5% од првобитно уговорене вредности.  

 

Особа за контакт: Душко Савић, маст.инж.пољ.техн. – тел. 062/800-44-94 

                                  e-mail: savicdule1@gmail.com 

 


