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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 55, 57. и 116. став 1. Закона о јавним набакама („Сл. гласник РС“ 124/12, 

14/2012  и 68/2015), након спровођења отвореног поступка по позиву за подношење понуда бр. 

106, објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 07.12.2018. 

године за јавну набавку добара: Минерална ђубрива 2018. год.  

 

назив и ознака из општег речника набавке: 

- азотна ђубрива – 24410000 

- минерална фосфатна ђубрива – 24421000 

- разна ђубрива - 24440000 

 

критеријум за оцењивање понуда: најниже понуђена цена. 

 

Уговори су закључени за партије: 1 и 2. 

 

За партију бр. 1 (НПК, КАН, УРЕА и сл.), уговор је закључен са понуђачем: 

 

„ГАЛЕНИКА-ФИТОФАРМАЦИЈА“ ДОО 

Београд - Земун, Батајнички друм бб 

Мат. бр. 07725531;  

ПИБ: 100001046;  

Одговорно лице: Драган Ненадовић 

 

Број примљених понуда: пет (5). 

 

Процењена вредност: 3.382.000,00 дин.  (без ПДВ-а); 

Уговорена вредност:  3.152.231,00 дин.  (без ПДВ-а);  

 

Понуђена цена: 

 - Највиша: 3.592.250,00 дин (без ПДВ-а); 

 - Најнижа: 3.152.231,00 дин (без ПДВ-а); 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:   

- Највиша: 3.254.080,00  дин (без ПДВ-а); 

- Најнижа: 3.152.231,00  дин (без ПДВ-а); 

 

За партију бр. 2 (Фолијарна ђубрива), уговор је закључен са понуђачем: 

 

Т.Р. „АГРОВЕТ“  

Ниш, Насеље Девети мај, Топлички партизански одред 82А 

Мат. бр. 55950776;  

ПИБ: 103719205;    

Одговорно лице: Снежана Петрески 

 

Број примљених понуда: три (3). 

 

Процењена вредност: 85.000,00 дин.  (без ПДВ-а); 

Уговорена вредност:  68.800,00 дин.  (без ПДВ-а);  
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Понуђена цена: 

 - Највиша: 75.500,00 дин (без ПДВ-а); 

 - Најнижа: 61.400,00 дин (без ПДВ-а); 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:   

- Највиша: 75.500,00  дин (без ПДВ-а); 

- Најнижа: 68.800,00  дин (без ПДВ-а); 

 

Датум доношења одлуке о додели уговора:  05.02.2019. год. 

Датум закључења уговора: 25.02.2019. год. 

 

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

уговорних обавеза. 

 

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.  

 

Дата је могућност продужења рока важности уговора, у случају да роба није испоручена у 

целости до истека рока важности уговора, а Купац има потребу за тим. 

 

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

макс. 5% првобитно уговорене вредности.  

 

Контакт особа:   

Божана Ђорђевић, дипл.инж. шум. - председник комисије, тел: 025/463-111. 


