
  

 

 

 

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

На основу члана 57. став 1. 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 – Бројачице, детектори за новац за новоизграђене 

наплатне станице на деоницама: Ниш – Димитровград и Ниш – Прешево (38431000 

апарати за детекцију) 

 

Уговорена вредност: Уговорену цену чини испорука добара по јединичним 
ценама:  

Р.б. Назив добра 
Јединица 

мере 
Количина 

Јединична цена 

без ПДВ-а 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

1. 
 

Бројачице новца 

 

Ком. 

 

14 

 

86.505,00 

 

1.211.070,00 

 

2. 

 

Детектори за новац 

 

Ком. 

 

30 

 

3.199,00 

 

95.970,00 

 

Укупно: 
 

1.307.040,00 

 

Износ ПДВ-а: 

 

261.408,00 

 

Укупно са ПДВ-ом 
 

1.568.448,00 
 

Цена је фиксна и не може се мењати до окончања извршења уговора. 
 

Критеријум за доделу уговора:  

Додела уговора је извршена применом критеријума „Најнижа понуђена укупна 

цена без ПДВ-а“ 

 

Број примљених понуда:  

Благовремено до дана 19. фебруара 2019. године примљене су понуде од два 

понуђача 

 



  

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

Понуда понуђача «MASTER TEAM» d.о.о. Нови Београд, је највиша понуђена и 

износи 1.516.000,00 динара без пореза на додату вредност, односно 1.819.200,00 

динара са порезом на додату вредност, а понуда понуђача «VIVEX GROUP» d.о.о. 

Земун, је најнижа понуђена и износи 1.307.040,00 динара без пореза на додату 

вредност, односно 1.568.448,00 динара са порезом на додату вредност 

 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Понуда понуђача «MASTER TEAM» d.о.о. Нови Београд, је највиша понуђена, 

прихваћена и износи 1.516.000,00 динара без пореза на додату вредност, односно 

1.819.200,00 динара са порезом на додату вредност, а понуда понуђача «VIVEX 

GROUP» d.о.о. Земун, је најнижа понуђена, прихваћена и износи 1.307.040,00 

динара без пореза на додату вредност, односно 1.568.448,00 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. марта 2019. године 

 

Датум закључења уговора:  

Уговор је закључен дана 05.04.2019. године 

 

Основни подаци о добављачу:  

«VIVEX GROUP» d.о.о. Земун, Улица Константина Јовановића број 41, матични 

број 17090178, ПИБ 100828591, број рачуна 160-11829-61 отворен код «BANCA 

INTESA» AD Београд, телефон 011/317-0299, коју заступа директор Весна Пуцар 

Грубор 

 

Период важења уговора:  

Добављач је дужан да испоруку добара изврши једнократно, у року од 10 дана од 

дана захтева Наручиоца, и то франко пословне просторије Наручиоца у Улици 

Волгина број 15 у Београду 

 

 


