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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. 

110, објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 24.12.2018. 

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

Путничка и лака теретна возила 2018. год. (II) – за потребе ШГ „Сремска Митровица“. 

 

назив и ознака из општег речника набавке: 

- путнички аутомобили – 34110000 

- остали путнички аутомобили – 34115000 

 

критеријум за оцењивање понуда: најниже понуђена цена. 

 

Уговори су закључени за партије: 1 и 2. 

 

Број примљених понуда: по 1 (једна) за сваку партију 

 

За партију бр. 1: Путничка возила 50-70 kw - DACIA SANDERO, уговор је закључен са 

понуђачем: 

 

ПСЦ „ВУКОВИЋ“ ДОО 

Шабац, Обилазни пут бб 

Мат. бр. 17580230; ПИБ: 103482438  

Одговорно лице: Никола Марић 

 

Процењена вредност: 5.900.000,00 дин.  (без ПДВ-а); 

Уговорена вредност:  5.845.000,00 дин.  (без ПДВ-а);  

 

Понуђена цена: 

 - Највиша: 5.845.000,00 дин (без ПДВ-а); 

 - Најнижа: 5.845.000,00 дин (без ПДВ-а); 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:   

- Највиша: 5.845.000,00  дин (без ПДВ-а); 

- Најнижа: 5.845.000,00  дин (без ПДВ-а); 

 

За партију бр. 2: Лако теретно возило 85-90 kw - GAZ GAZELLE NEXT, уговор је  

закључен са понуђачем: 

 

„ИНТЕРАУТО-ТРАДЕ“ ДОО 

Прељина, Прељина бб 

Мат. бр. 17180550; ПИБ: 101290179    

Одговорно лице: Милија Костић 

 

Процењена вредност: 2.700.000,00 дин.  (без ПДВ-а); 

Уговорена вредност:  2.596.875,00 дин.  (без ПДВ-а);  
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Понуђена цена: 

 - Највиша: 2.596.875,00 дин (без ПДВ-а); 

 - Најнижа: 2.596.875,00 дин (без ПДВ-а); 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:   

- Највиша: 2.596.875,00  дин (без ПДВ-а); 

- Најнижа: 2.596.875,00  дин (без ПДВ-а); 

 

Датум доношења одлуке о додели уговора:  08.02.2019. год. 

 

Датум закључења уговора:  18.02.2019. год. 

 

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

уговорних обавеза. 

 

Измене и допуне свих наведених Уговора могуће су само из нарочито оправданих и 

објективних околности датих у писаном облику, уз сагласност обе уговорне стране, у складу са 

ЗЈН. 

 

Контакт особа:   

Жељко Рукавина, дипл.инж.шум. - председник комисије, тел. 022/622-111 

 


