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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. 98/19, 

објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 06.12.2019. год. за 

јавну набавку добара: ЗАШТИТНА ОДЕЋА 2019. ГОД. (II). 

 

назив и ознака из општег речника набавке: 

- разна одећа за спољне послове – 18230000 

 

критеријум за оцењивање понуда: најнижа понуђена цена. 

 

Уговор је закључен за партије: 1, 2, 3, 4, 5 и 6. 

 

За партију бр. 1 (Кишна одела и кабанице) и бр. 2 (ПВЦ одело за рад са хемијским 

заштитним средствима),  уговор je закључен са понуђачем:  

 

„ХТЗ ВИВА“ доо 

Качарево, Фискултурна 80 

МБ: 20430176; ПИБ: 105653037 

Одговорно лице: Мирјана Стојановски 

 

Број примљених понуда:  

- за партију бр. 1 и 2: по 2 (две) 

 

Процењена вредност:  

- За партију бр. 1  – 755.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр. 2  – 110.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

 

Уговорена вредност:  

- За партију бр. 1  – 298.700,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр. 2  –   84.750,00 дин. (без ПДВ-а); 

 

Понуђена цена - највиша: 

- За партију бр. 1  –  360.500,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр. 2 –     91.500,00 дин. (без ПДВ-а); 

 

Понуђена цена - најнижа:  

- За партију бр. 1 –   298.700,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр. 2 –     84.750,00 дин. (без ПДВ-а); 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда - највиша:  

- За партију бр. 1 –   360.500,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр. 2 –     91.500,00 дин. (без ПДВ-а); 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда - најнижа:  

- За партију бр. 1 –   298.700,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр. 2 –     84.750,00 дин. (без ПДВ-а); 
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За партију бр. 3 (Грудњаци са и/или без рукава),  уговор je закључен са понуђачем:  

 

„ПС МОДЕСА“ доо 

Шабац, Тиршов венац 1/в 

Мат. бр. 21074799; ПИБ: 108824844  
Одговорно лице: Вељко Петровић 

 

Број примљених понуда: 1 (једна) 

 

Процењена вредност:  533.000,00 дин. (без ПДВ-а) 

Уговорена вредност: 532.000,00 дин. (без ПДВ-а)  

 

Понуђена цена – највиша и најнижа: 532.000,00 дин (без ПДВ-а); 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда - највиша и најнижа: 532.000,00  дин (без ПДВ-а); 

 

За партију бр. 4 (Одећа за рибочуваре) и бр. 6 (Униформе за угоститељске раднике и рад у 

хладњачи),  уговор je закључен са понуђачем:  

 
„ТRNEX“ доо 
Београд, Јована Поповића27а  
Мат. бр. 07774419; ПИБ: 101735363 

Одговорно лице: Небојша Трнинић 

 

Број примљених понуда за партију бр. 4 и 6: по 1 (једна). 

 

Процењена вредност:  

- За партију бр. 4  – 1.101.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр. 6  –    581.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

 

Уговорена вредност:  

- За партију бр. 4  – 1.080.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр. 6  –    510.830,00 дин. (без ПДВ-а); 

 

Понуђена цена – највиша и најнижа: 

- За партију бр. 4  – 1.080.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр. 6 –     510.830,00 дин. (без ПДВ-а); 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда – највиша и најнижа:  

- За партију бр. 4 –  1.080.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр. 6 –     510.830,00 дин. (без ПДВ-а); 

 

За партију бр. 5 (Штрикане капе),  уговор je закључен са понуђачем:  

 

„SIMATEX“ доо 

Шабац, Пупинова 13 

Мат. бр. 21304956; ПИБ: 110139330  
Одговорно лице: Вера Симић 

 

Број примљених понуда: 2 (две) 

 

Процењена вредност:  800.000,00 дин. (без ПДВ-а) 

Уговорена вредност: 598.400,00 дин. (без ПДВ-а)  
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Понуђена цена: 

 - Највиша: 684.800,00 дин (без ПДВ-а); 

 - Најнижа: 598.400,00 дин (без ПДВ-а); 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:   

- Највиша: 684.800,00  дин (без ПДВ-а); 

- Најнижа: 598.400,00  дин (без ПДВ-а). 

 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 21.01.2020. год. 

 

Датум закључења уговора:  

- са понуђачем „ПС МОДЕСА“ доо Шабац: 11.02.2020. год. 

- са понуђачем „ХТЗ ВИВА“ доо Качарево и „TRNEX“ доо Београд: 12.02.2020. год. 

- са понуђачем „SIMATEX“ доо Шабац: 13.02.2020. 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. 

 

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

макс. 5% укупне вредности првобитно закљученог уговора. 

 

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. 

 

Контакт особа:  

Предраг Тасић, инж.заштите на раду - председник комисије, тел: 021/431-144. 


