
  

 

 

 

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 се: 

 

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 – Периодична провера против пожарних система 

на тунелима - Партија бр. 2: Периодични преглед опреме (ПП апарата и 

хидрантске мреже) за заштиту од пожара у тунелима (ФБ 08 За заштиту од 

пожара). 

 

Уговорена вредност: Укупна уговорена износи 420.000,00 динара без пореза на 

додату вредност.  

  

Критеријум за доделу уговора:  

Додела уговора је извршена применом критеријума „најнижа понуђена укупна цена 

без ПДВ-а “. 

 

Број примљених понуда:  

Благовремено до дана 20. септембра 2016. године примљене су понуде седам 

понуђача. 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

Понуда понуђача «MIDVEJ MGV» d.o.o. Нови Београд је највиша понуђена са 

укупним износом понуђених јединичних цена из понуде у износу од 48.755,00, 

односно 58.506,00 динара са порезом на додату вредност, а  заједничка понуда 

групе понуђача «ВАРНОСТ ФИТЕП» а.д. Београд - Земун, и «ESIL MONT» d.o.o. 

Београд је најнижа понуђена са укупним износом понуђених јединичних цена из 

понуде у износу од 18.810,08 динара, без пореза на додату вредност, односно 

22.572,08 динара са порезом на додату вредност. 

 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Понуда понуђача «ЕНЕРГОРАЗВОЈ» д.o.o. Нови Београд је највиша понуђена 

прихватљива са укупним износом понуђених јединичних цена из понуде у износу 

од 29.946,00, односно 35.935,20 динара са порезом на додату вредност, а  заједничка 

понуда групе понуђача «ВАРНОСТ ФИТЕП» а.д. Београд - Земун, и «ESIL MONT» 

d.o.o. Београд је најнижа понуђена прихватљива са укупним износом понуђених 

јединичних цена из понуде у износу од 18.810,08 динара, без пореза на додату 

вредност, односно 22.572,08 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 05.10.2016. године 

 

Датум закључења уговора:  

Уговор је закључен дана 16.11.2016. године 

 

Основни подаци о добављачу:  

Заједничка понуда групе понуђача: 

«ВАРНОСТ ФИТЕП» а.д., Београд - Земун, ул. Гундулићева бр. 8-10, матични број 

07026935, ПИБ 100015322, број рачуна 205-2643-16 код „Комерцијалне банке“ а.д., 

телефон 011/2617-134, које заступа генерални директор Предраг Крстић. 

«ESIL MONT» d.o.o., Београд, ул. Хазарска бр. 47, матични број 17356984; ПИБ: 

100024866, које заступа директор Милан Танацковић 

 

Период важења уговора:  

Добављач је обавезан да Периодични преглед опреме (ПП апарата и хидрантске 

мреже) за заштиту од пожара у тунелима, за потребе Наручиоца изврши у року од 

15 дана од дана добијања Обавештења од стране Наручиоца о испуњености услова 

за почетак реализације услуге. 

 


