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Панчево,06.09.2016. 
ОБАВЕШТЕЊЕ 

о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности 40/17  
- Партија 5 – ЛЗО за заштиту ногу - обућа 

 

Врста предмета набавке: добра,сукцесивно  
Опис предмета набавке: Средства и опрема личне заштите ЈНМВ бр. 40/17  (назив и ознаке из општег 

речника набавки: 18100000 - Радна одећа, специјална радна одећа и прибор) обликованa у пет партија: 

 Партија 1 – ЛЗО за заштиту главе, очију, дисајних органа, заштитни ПВЦ производи, опрема за 
пружање прве помоћи (ознака из општег речника набавки: 18142000 – Штитници за лице) 

 Партија 2 – ЛЗО за заштиту шаке и руке (ознака из општег речника набавки: 1814100 – Радне 
рукавице) 

 Партија 3 – ЛЗО за заштиту тела – радна одећа (ознака из општег речника набавки:18100000 - 
Радна одећа, специјална радна одећа и прибор) 

 Партија 4 – ЛЗО за заштиту тела – заштитна одећа (18100000 - Радна одећа, специјална радна 
одећа и прибор 

 Партија 5 – ЛЗО за заштиту ногу – обућа (ознака из општег речника набавки:18830000 - 
Заштитна обућа) 

Процењена вредност јавне набавке је 2.500.000,00 динара (без ПДВ-а), по партијама: 

Партија 1 – 240.000,00 без ПДВ-а 

Партија 2 – 200.000,00 без ПДВ-а 

Партија 3 – 690.000,00 без ПДВ-а 
Партија 4 – 770.000,00 без ПДВ-а 

Партија 5 – 600.000,00 без ПДВ-а 

Процењена вредност јавне набавке за Партију 5 је  600.000 динара, без ПДВ – а. 

 
Уговорена вредност јавне набавкеза Партију 5 је  387.300 динара без ПДВ-а и 464.760 динара са ПДВ-ом. 

 
Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена. 

Број примљених понуда: 5 (пет), од којих су две одбијене као неприхватљиве. 

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда:  572.400  динара без ПДВ-а. 

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  387.300   динара без ПДВ-а. 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  не 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 18.08.2017. године. 

Датум закључења и број уговора: 05.09.2017. године, 6/149 

Основни подаци о добављачу: „INEX ZAŠTITA“ д.о.о. 35000 ЈАГОДИНА,  улица 7. Јула,  број  127, ПИБ: 
100936577, матични број: 17267370, број рачуна: 220-47762-75, назив банке: Pro Credit Bank, телефон: 035/82 
22 917 телефакс: 035/82 31 917, E-mail: office@inex-zastita.co.rs,  кога заступа директор Небојша Костић. 

Период важења уговора:  до 04.09.2018. године. 

Лице за контакт: Драгица Радуловић; 064/850 70 12; dragica.radulovic@grejanje-pancevo.co.rs 
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