
  

 

 

 

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: добра – Набавка канцеларијског намештаја за пословне 

просторије предузећа (39130000 – Канцеларијски намештај) 

 

Уговорена вредност: Уговорену цену чини испорука канцеларијског намештаја за 

пословне просторије, по јединичним ценама из прихваћене понуде, а са укупним 

јединичним ценама у износу од 280.200,00 динара без пореза  на додату вредност, 

односно 336.240,00 динара са порезом на додату вредност, при чему укупан износ 

испоручених добара са свим трошковима не може бити већи од 3.000.000,00 динара 

без пореза на додату вредност                                                                

  

Критеријум за доделу уговора:  

Додела уговора је извршена применом критеријума „Најнижа понуђена укупна 

јединична цена без ПДВ-а“ 

 

Број примљених понуда:  

Благовремено до дана 05. децембра 2016. године примљене су понуде од седам 

понуђача 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

Понуда понуђача «PRЕDUZЕĆЕ ZА PRОIZVОDNјU I PRОМЕТ METAL – LINEX» 

d.o.o. Београд, је највиша понуђена јединична цена и износи 330.525,00 динара без 

пореза на додату вредност, односно 396.630,00 динара са порезом на додату 

вредност, а понуда понуђача «УНИВЕРЗАЛ» д.о.о. Лесковац, је најнижа понуђена 

јединична цена и износи 277.400,00 динара без пореза на додату вредност, односно 

332.880,00 динара са порезом на додату вредност 

 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Понуда понуђача «PRЕDUZЕĆЕ ZА PRОIZVОDNјU I PRОМЕТ METAL – LINEX» 

d.o.o. Београд, је највиша понуђена, прихватљива јединична цена и износи 

330.525,00 динара без пореза на додату вредност, односно 396.630,00 динара са 

порезом на додату вредност, а понуда понуђача «JUGOOPREMA» d.о.о. Крушевац, 



  

је најнижа понуђена, прихватљива јединична цена и износи 280.200,00 динара без 

пореза на додату вредност, односно 336.240,00 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 21. децембра.2016. године 

 

Датум закључења уговора:  

Уговор је закључен дана 11.01.2017. године 

 

Основни подаци о добављачу:  

«JUGOOPREMA» d.о.о., Крушевац, Улица Кнеза Милоша број 3/1, матични број 

17008129, ПИБ 100477466, број рачуна 155-17689-02 код «HALK BANK» AD 

Београд, телефон 037/3423 127, коју заступа директор Владимир Митровић  
 

Период важења уговора:  

Годину дана од дана закључења уговора 

  

 

 


