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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 добара: ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ 

ЗА ХИГИЈЕНУ 2019. год. (II) - за потребе ШГ „Нови Сад“, „Ловотурс“-а и „Војводинашуме - 

турист“-а, по позиву за подношење понуда бр. 118, објављеног на Порталу јавних набавки и 

интернет страници наручиоца дана 24.12.2019. год.  

 

назив и ознака из општег речника набавке: 

- разни хемијски производи – 24960000; 

- хартија за хигијенску употребу – 33770000; 

- производи за чишћење – 39830000; 

- разни производи – 44423000. 

 

критеријум за оцењивање понуда: најнижа понуђена цена 

 

Број примљених понуда: по 2 понуде  за сваку наведену партију. 

 

Уговори су закључени за партије: 1, 2 и 3. 

 

За партију бр. 1: Потрошни материјал за хигијену (разно) – „Ловотурс“ ЈП и бр. 2:  

Потрошни материјал за хигијену (разно) – „Војводинашуме-турист“, уговори су закључени  

са понуђачем: 

 

„Б2М“ ДОО Београд - Гроцка 

Кружни пут 15В, 11309 Београд (Лештане) 

Мат. бр. 17281038; ПИБ: 100023525 

Одговорно лице: Јовица Јовановски 

 

Процењена вредност:  

- За партију бр.  1 – 120.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр.  2 –   65.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

 

Уговорена вредност:  

- За партију бр.  1 –  56.870,60 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр.  2 –  35.751,00 дин. (без ПДВ-а); 

 

Понуђена цена - највиша: 
- За партију бр.  1 – 88.521,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр.  2 – 62.723,00 дин. (без ПДВ-а); 

 

Понуђена цена - најнижа:  

- За партију бр.  1 –  56.870,60 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр.  2 –  35.751,00 дин. (без ПДВ-а); 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда - највиша:  

- За партију бр.  1 –  88.521,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр.  2 –  62.723,00 0 дин. (без ПДВ-а); 
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Понуђена цена код прихватљивих понуда - најнижа:  

- За партију бр.  1 –  56.870,60 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр.  2 –  35.751,00 дин. (без ПДВ-а); 

 

За партију бр. 3: Средства за чишћење и дезифинцијенси (за угоститељство и /или рад у 

хладњачи) –  ШГ „Н. Сад“, уговор је закључен са понуђачем: 

 

„МЕДИЦИНСКИ ДЕПО ПЛУС“ ДОО 

Нови Сад, др. Јована Рашковића 5 

Мат. бр. 08767491; ПИБ: 100736268 

Одговорно лице: Зоран Марјановић 

 

Процењена вредност: 70.000,00 дин.  (без ПДВ-а); 

Уговорена вредност:   52.000,00 дин.  (без ПДВ-а);  

 

Понуђена цена: 

 - Највиша: 62.400,00 дин (без ПДВ-а); 

 - Најнижа: 52.000,00 дин (без ПДВ-а); 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:   

- Највиша: 62.400,00 дин (без ПДВ-а); 

- Најнижа: 52.000,00 дин (без ПДВ-а); 

 

 

Датум доношења одлуке о додели уговора:  16.01.2020. год. 

 

Датум закључења уговора:  

            - са понуђачем: „Б2М“ ДОО Београд - Гроцка: 04.02.2020. год.    

            - са понуђачем: „МЕДИЦИНСКИ ДЕПО ПЛУС“ ДОО Нови Сад: 03.02.2020. год. 
           

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

уговорних обавеза. 

 

Основ за измену уговора: 

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. 

 

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% укупне вредности првобитно закљученог уговора. 

 

Контакт особa:   

Рајна Бешлић, дипл.мен. - председник комисије, тел. 021/557-406. 


