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ЈП "Војводинашуме" Петроварадин, Прерадовићева 2 

 

О б ј а в љ у ј е 

Обавештење  

о закљученoм уговору 
 

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набакама („Сл. гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15), 

након спровођења поступка јавне набавке мале вредности услуга: Одржавање система за 

грејање 2018. год. (за потребе Дирекције ЈП и „Војводинашуме-Ловотурс“), по позиву за 

подношење понуда бр. 105, објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници 

наручиоца дана 23.11.2018. год.  

 

назив и ознака из општег речника набавке: 

- Услуге поправке и одржавања котлова – 50531100 

- Услуге поправке и одржавања централног грејања - 50720000 

 

критеријум за оцењивање понуда: најнижа понуђена цена 

 

Број примљених понуда: две (2). 

 

Уговор је закључен са понуђачем:  

 

„ТЕРМОМОНТАЖА“ доо 

Руменка, Ослобођења 93  

Мат. бр. 08780030; ПИБ: 102695048  

Одговорно лице: Немања Сомборац 

 

Процењена вредност: 240.000,00 дин.  (без ПДВ-а); 

Уговорена вредност:  240.000,00 дин.  (без ПДВ-а);  

 

Понуђена цена: 

 - Највиша: 4.800,00 дин (без ПДВ-а); 

 - Најнижа:    850,00 дин (без ПДВ-а); 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:   

- Највиша: 4.800,00  дин (без ПДВ-а); 

- Најнижа:    850,00  дин (без ПДВ-а); 

 

Напомена: изражене понуђене цене представљају јединичне цене радног сата сервисера за 

услуге одржавања система за грејање. Укупна вредност уговорених услуга са свим трошковима 

може износити највише до износа процењене вредности Наручиоца предвиђеног за предметну 

набавку. 

 

Датум доношења одлуке о додели уговора:  13.12.2018. год. 

Датум закључења уговора: 09.01.2019. год. 

 

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

закључења уговора. 

 

Основ за измену уговора: 

Измене и допуне Уговора могуће су само из нарочито оправданих и објективних околности 

датих у писаном облику, уз сагласност обе уговорне стране, у складу са ЗЈН.  
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У складу са чл. 115. ст. 1. ЗЈН, дата је могућност повећања обима предмета уговорене набавке до 

макс. 5% првобитно уговорене вредности.  

 

Контакт особa:  

Синиша Цвјетковић, дипл.туризм. - председник комисије , тел. 021/432-221 


