
  

 

 

 

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: Укупна уговорена цена са свим пратећим трошковима 

износи 31.611.515,00 динара без пореза на додату вредност, односно 37.933.818,00 

динара са порезом на додату вредност 

    

Критеријум за доделу уговора:  

Додела уговора је извршена применом критеријума „Економски најповољније 

понуде“ 

 

Број примљених понуда:  

Благовремено до дана 20. јула 2020. године примљена је понуда од једног понуђача 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

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

«ELECTUS» d.o.o. Београд је једина понуђена и износи 31.611.515,00 динара без 

пореза на додату вредност, односно 37.933.818,00 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 31.611.515,00 

динара без пореза на додату вредност, односно 37.933.818,00 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 22. јула 2020. године 

 

Датум закључења уговора:  

Уговор је закључен дана 31.07.2020. године 

 

Основни подаци о добављачу:  

«AIGO BUSINESS SYSTEM» d.o.o. Београд, Улица Кнегиње Зорке брј 23 – 25, 

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

«CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA» AD Нови Сад, телефон 011/2090-800, који 

заступа овлашћено лице Андријана Плејић 

Члан групе понуђача: 

«ELECTUS» d.o.o. Београд, Улица Ивана Сарића број 4/II/8, матични број 

21103853, ПИБ 108975255, који заступа директор Наташа Ковач - Цветић 

 

Период важења уговора:  

Годину дана од дана потписивања уговора 

 

 


