
  

 

 

 

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: добра – Набавка потрошног материјала за рачунарску 

опрему – штампаче (30125110 Тонер за ласерске штампаче и телефакс машине) 

 

Уговорена вредност: Уговорену цена чини испорука добара са свим пратећим 

трошковима у укупној вредности од 27.924.270,00 динара без пореза на додату 

вредност, односно 33.509.124,00 динара са порезом на додату вредност 

 

Критеријум за доделу уговора:  

Додела уговора је извршена применом критеријума „Економски најповољниије 

понуде“ 

 

Број примљених понуда:  

Благовремено до дана 15. јануара 2019. године примљене су понуде од два 

понуђача 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

Понуда понуђача «I & D COM» d.o.o. Београд, је највиша  понуђена и износи 

28.318.537,00 динара без пореза на додату вредност, односно 33.982.244,40 динара 

са порезом на додату вредност, а заједничка понуда групе понуђача «AIGO 

BUSINESS SYSTEM» d.o.o. Београд и «ELECTUS» d.o.o. Београд, је најнижа 

понуђена и износи 27.924.270,00 динара без пореза на додату вредност, односно 

33.509.124,00 динара са порезом на додату вредност 

 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Заједничка понуда групе понуђача «AIGO BUSINESS SYSTEM» d.o.o. Београд и 

«ELECTUS» d.o.o. Београд, је једина  понуђена, прихватљива и износи 

27.924.270,00 динара без пореза на додату вредност, односно 33.509.124,00 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 18. јануара 2019. године 

 

Датум закључења уговора:  

Уговор је закључен дана 29.01.2019. године 

 

Основни подаци о добављачу:  

«AIGO BUSINESS SYSTEM» d.o.o. Београд, Улица Кнегиње Зорке број 25-27, 

матични број 20362472, ПИБ 105362637, број рачуна 330-33000516-39, отворен код 

«CREDIT AGRICOLE BАNKА SRBIЈА» AD, Нови Сад, телефон 011/2090-800, који 

по овлашћењу УОП–I: 453-2019 од 10.01.2019. године заступа запослена Андријана 

Плејић  

Члан групе понуђача: 

«ELECTUS» d.o.o. Београд, Улица Војина Ђурашиновића број 17, матични број 

21103853, ПИБ 108975255, који заступа директор Наташа Ковач Цветић 

 

Период важења уговора:  

Добављач је обавезан да испоруку добара врши сукцесивно према захтевима 

Наручиоца, у року од 10 дана од дана достављања захтева Наручиоца 

 

 


