
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 
Назив наручиоца:   Дирекција за робне резерве Аутономне Покрајине Војводине 
Адреса наручиоца:  Булевар Михајла Пупина бр. 25, Нови Сад 
Интернет страница наручиоца:  www.drr.vojvodina.gov.rs 
Врста наручиоца:  Орган државне управе 
Врста предмета: Добра 
 
За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 
Предмет јавне набавке су добра пасуљ бели I класе и пиринач глазирани обликоване 
по партијама, и то: 
 
Партија 1. – пасуљ бели I класе, 
Партија 2.- пиринач глазирани. 
 
Назив и ознака из општег речника набавки:  03221210-пасуљ  
                                                                              03211300-пиринач 
 
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења 
радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег 
речника набавке:/ 
Уговорена вредност:  

Партија 1. – пасуљ бели I класе- 5.909.091,00 динара без ПДВ-а 

Партија 2.- пиринач глазирани- 4.363.632,00 динара без ПДВ-а 

Критеријум за доделу уговора:  Kритеријум за доделу уговора за предметну јавну 

набавку је "најнижа понуђена цена". 

Број примљених понуда:  

Партија 1. – пасуљ бели I класе -2 (две) 

Партија 2.- пиринач глазирани - 2 (две) 

 

Понуђена цена   - Највиша: Партија 1. -268,50 динара без ПДВ-а 
 
                                                     Партија 2.- 92,84 динара без ПДВ-а 
              
                                 -Најнижа: Партија 1. -256,917 динара без ПДВ-а 

                                                      Партија 2.- 90,72 динара без ПДВ-а 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:  
                                  - Највиша: Партија 1. -268,50 динара без ПДВ-а 
 
                                                     Партија 2.- 92,84 динара без ПДВ-а 



              
                                 -Најнижа: Партија 1. -256,917 динара без ПДВ-а 

                                                      Партија 2.- 90,72 динара без ПДВ-а 

 

 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Понуђач је понуду 

доставио самостално. 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 29.05.2017. године 

Датум закључења уговора: Партија 1. – 09.06.2017. године 

                                                     Партија 2.- 09.06.2017. године 

Основни подаци о добављачу: ''ПОПАДИЋ КОМЕРЦ Д.О.О'', Илије Киковића 17, 

Крагујевац, Матични број: 17255975, ПИБ: 101038934, Законски заступник: Радојица 

Попадић  

Период важења уговора: Уговор је закључен на одређено време. 

Околности које представљају основ за измену уговора: / 
Остале информације: /. 


