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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 поступка јавне набавке мале вредности, по позиву за подношење понуда бр. 

112, објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 16.01.2019. 

год. за јавну набавку малих вредности добара: Опрема за противпожарну заштиту 2018. год. 

 

назив и ознака из општег речника набавке: 

- разна опрема за противпожарну заштиту – 44480000 

 

Критеријум за оцењивање понуда: најнижа понуђена цена 

 

Уговори су закључени за партије: 1 и 2. 

 

За партију бр. 1: Опрема за противпожарну заштиту - разно, уговор је закључен са  

понуђачем: 

 

„ТОДОРОВИЋ“ доо 

Крагујевац, Индустријска 7 

Мат. бр. 07602111; ПИБ: 101042787    

Одговорно лице: Дејан Тодоровић 

 

Број примљених понуда: 3 (три). 

 

Процењена вредност: 1.400.000,00 дин.  (без ПДВ-а); 

Уговорена вредност:     730.515,00 дин.  (без ПДВ-а);  

 

Понуђена цена: 

 - Највиша: 1.383.461,00 дин (без ПДВ-а); 

 - Најнижа:    730.515,00 дин (без ПДВ-а); 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:   

- Највиша: 1.383.461,00  дин (без ПДВ-а); 

- Најнижа:    730.515,00  дин (без ПДВ-а); 

 

За партију бр. 2: Ватроотпорна врата, уговор је закључен са понуђачем: 

 

„КОВАЧ МОНТ“ доо 

Стари Бановци, Иве Андрића 49 

Мат. бр. 08797005; ПИБ: 103075239    

Одговорно лице: Саша Ковачевић 

 

Број примљених понуда: 2 (две). 

 

Процењена вредност:  260.000,00 дин.  (без ПДВ-а); 

Уговорена вредност:   234.000,00 дин.  (без ПДВ-а);  
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Понуђена цена: 

 - Највиша:   300.000,00 дин (без ПДВ-а); 

 - Најнижа:   234.000,00 дин (без ПДВ-а); 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:   

- Највиша:    234.000,00  дин (без ПДВ-а); 

- Најнижа:    234.000,00  дин (без ПДВ-а); 

 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 06.02.2019. год. 

 

Датум закључења уговора: 

- са понуђачем „КОВАЧ МОНТ“ доо Стари Бановци: 20.02.2019. год. 

- са понуђачем „ТОДОРОВИЋ“ доо  Крагујевац: 21.02.2019. год. 

 

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

уговорних обавеза. 

 

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.  

 

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:  

Милан Гаџурић, стр.инж.заш.на раду - председник комисије, тел. 022/600-500 


