
  

 

 

 

Београд, Булевар краља Александра 282 www.putevi-srbije.rs 

На основу члана 57. став 1. и 2. Закона о јавним набавкама                                        

(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) 

 

 

објављује: 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

 

  

Назив наручиоца: Јавно предузеће «Путеви Србије» 

 

Адреса наручиоца: Београд, Булевар краља Александра 282 

 

Интернет страница наручиоца: www.putevi-srbije.rs 

 

Врста наручиоца: јавно предузеће 

 

Предмет јавне набавке: услуга – Дијагностика, функционално испитивање и 

праћење у пробном раду елемената ИТСС на објектима – тунелима на Е 763 (А2) 

(72222300 Услуге информационих технологија) 

 

Уговорена вредност: Уговорена са свим пратећим трошковима износи 

4.532.000,00 динара без пореза на додату вредност, односно 5.438.400,00 динара са 

порезом на додату вредност 

Критеријум за доделу уговора:  

Додела уговора је извршена применом критеријума „Најнижа понуђена укупна 

цена без пореза на додату вредност“ 

 

Број примљених понуда:  

Благовремено до дана 11. маја 2018. године примљене су понуде од два понуђача 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

Заједничка понуда групе понуђача ИНСТИТУТ «МИХАЈЛО ПУПИН – 

АУТОМАТИКА» д.o.o. Београд, «TM INŽENjERING» d.o.o. Београд, ИНСТИТУТ 

«МИХАЈЛО ПУПИН – ПРОЈЕКТ ИНЖЕЊЕРИНГ» д.o.o. Београд и «MARKETING 

BUSINESS SYSTEM» d.o.o. Београд, је највиша понуђена и износи 5.992.500,00 

динара без пореза на додату вредност, односно 7.191.000,00 динара са порезом на 

додату вредност, а заједничка понуда групе понуђача «TELEGROUP» d.o.o. 

Београд, «TEAMENERGO» d.o.o. Земун и «MIDVEJ MGV» d.o.o. Нови Београд, је 

најнижа понуђена и износи 4.532.000,00 динара без пореза на додату вредност, 

односно 5.438.400,00 динара са порезом на додату вредност 

 

 

 

 



  

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Заједничка понуда групе понуђача ИНСТИТУТ «МИХАЈЛО ПУПИН – 

АУТОМАТИКА» д.o.o. Београд, «TM INŽENjERING» d.o.o. Београд, ИНСТИТУТ 

«МИХАЈЛО ПУПИН – ПРОЈЕКТ ИНЖЕЊЕРИНГ» д.o.o. Београд и «MARKETING 

BUSINESS SYSTEM» d.o.o. Београд, је највиша понуђена и износи 5.992.500,00 

динара без пореза на додату вредност, односно 7.191.000,00 динара са порезом на 

додату вредност, а заједничка понуда групе понуђача «TELEGROUP» d.o.o. 

Београд, «TEAMENERGO» d.o.o. Земун и «MIDVEJ MGV» d.o.o. Нови Београд, је 

најнижа понуђена и износи 4.532.000,00 динара без пореза на додату вредност, 

односно 5.438.400,00 динара са порезом на додату вредност 

 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  

Понуђач нема Подизвођача 

 

Датум доношења одлуке о додели уговора:  

Одлука о додели уговора је донета дана 07. јуна 2018. године 

 

Датум закључења уговора:  

Уговор је закључен дана 27.07.2018. године 

 

Основни подаци о добављачу:  

«TELEGROUP» d.o.o. Preduzeće za telekomunikacioni inženjering, Београд, Улица 

Светозара Милетића бр. 9а, матични број 17328964, ПИБ 101733237, број рачуна 

190-1270-57, отворен код «JUBMES BANKA» AD Београд, телефон 011/3081-981, 

који заступа директор Милан Стефановић 

Чланови групе понуђача: 

«TEAMENERGO» d.o.o. Земун, Улица Мије Алексића бр. 43а, матични број 

20984732, ПИБ 108365670, који заступа Александар Радивојевић 

«MIDVEJ MGV» d.o.o. Нови Београд, Улица Виктора Новака број 2, матични број 

20406666, ПИБ 105528675, који заступа директор Данка Главоњић  

 

Период важења уговора:  

Рок за Дијагностику је 30 дана од дана пријема Обавештења да су се стекли услови 

за обављање услуге. 

Рок за Функционално испитивање је 15 дана од дана пријема Обавештења да су се 

стекли услови за обављање услуге. 

Рок за Праћење у пробном раду је 90 дана од дана пријема Обавештења да су се 

стекли услови за обављање услуге 

 


