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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“ 124/2012, 14/2015 и 

68/2015), након спроведеног отвореног поступка по позиву за подношење понуда бр. 58, 

објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 24.07.2020. год. као 

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

КАНЦЕЛАРИЈСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА 

РАЧУНАРЕ И ФОТОКОПИР АПАРАТЕ 2020. год. 

 

Назив и ознака из општег речника набавке: 

- канцеларијски материјал од хартије и други артикли – 30199000 

- тонер за ласерске штампаче и телефакс машине – 30125110 

- тонер за фотокопир апарате – 30125120 

- патроне са тонером – 30125100 

- компакт дискови (CD) - 30234300 

- дигитални вишенаменски дискови (DVD) - 30234400 

 

Критеријум за оцењивање понуда: најнижа понуђена цена.  

 

Уговори су закључени партије број: 1 и 2 . 

 

За партију бр. 1: Канцеларијски потрошни материјал, уговор је закључен са понуђачем: 

 

„ЗОМА 021“ доо 

Нови Сад, Темеринска 12 

Мат. бр. 20305380; ПИБ: 105165536 

Одговорно лице: Зоран Мастиловић 

 

Процењена вредност:  4.770.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

Уговорена вредност:   3.028.114,00 дин. (без ПДВ-а); 

 

Број примљених понуда: 6 (шест) 

 

Понуђена цена: 

Највиша:  4.348.879,00 дин. (без ПДВ-а); 

Најнижа:  2.975.092,44 дин. (без ПДВ-а); 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Највиша:  3.547.673,80 дин. (без ПДВ-а); 

Најнижа:  3.028.114,00 дин. (без ПДВ-а); 

 

За партију бр. 2: Потрошни материјал за рачунаре и штампаче (кертриџи, тонери и 

остало),  уговор је закључен са понуђачем: 

 

„I &D COM“ доо  

Београд, Вилине воде бб 

Мат. бр. 17327640; ПИБ: 100040911 

Одговорно лице: Немања Механџић 
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Процењена вредност:  4.340.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

Уговорена вредност:   2.981.040,00 дин. (без ПДВ-а); 

 

Број примљених понуда: 2 (две) 

 

Понуђена цена: 

Највиша:  3.307.680,00 дин. (без ПДВ-а); 

Најнижа:  2.981.040,00 дин. (без ПДВ-а); 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Највиша:  3.307.680,00 дин. (без ПДВ-а); 

Најнижа:  2.981.040,00 дин. (без ПДВ-а); 

 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 11.09.2020. год. 

Датум закључења свих наведених уговора: 30.09.2020. 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 могућост продужења рока важности уговора, у случају да уговорени број радних дана не 

буде извршен у целости, а Купац има потребу за тим, уз обавезу закључења анекса уговора. 

 

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

до макс. 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора. 

 

Контакт особа:  

Сабина Декански, дипл.аекон. - председник комисије, тел. 022/622-111. 


