
  

 

 

 

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: услуга – Периодично испитивање услова радне околине  

(71600000 Услуге техничког испитивања, анализе и консалтинга) 

 

Уговорена вредност: Уговорену цену чине услуге по јединичним ценама:  

Зимско и летње испитивање 

услова радне околине (претходна, 

периодична и ванредна) Цена по мерном 

месту без ПДВ-а 

Цена по 

 мерном месту 

 са ПДВ-ом 
Ред. 

број 
Назив услуге 

1 
Испитивање микроклиме 

(по мерном месту) 

 

1.500,00 

 

1.800,00 

2 

Испитивање хемијске 

штетности (гасови, паре, 

димови и прашине) по мерном 

месту 

 

2.600,00 

 

3.120,00 

3 

Испитивање физичке 

штетности (бука, вибрације и 

штетна зрачења по мерном 

месту) 

 

1.900,00 2.280,00 

4 
Испитивање осветљености 

(по мерном месту) 

 

1.800,00 

 

2.160,00 

 

Вредност свих извршених услуга са свим трошковима, не може премашити 

укупан износ процењене вредности од 2.150.000,00 динара без пореза на додату 

вредност, јер у супротном уговор престаје да важи 

Путни трошкови за пружање услуга ван територије Београда, уколико 

пружалац услуга користи своје службено возило, признају се у висини накнаде од 



  

30% цене литре БМБ горива по пређеном километру и морају се посебно 

исказивати у достављеним рачунима – фактурама 

Критеријум за доделу уговора:  

Додела уговора је извршена применом критеријума „Најнижи понуђени укупан 

збир јединичних цена без ПДВ-а“ 

 

Број примљених понуда:  

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

понуђача 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

Понуда понуђача «MD PROJEKT INSTITUT» d.o.o. Ниш, је највиша понуђена и 

чини укупан збир јединичних цена у висини од 7.800,00 динара без пореза на 

додату вредност, односно 9.360,00 динара са порезом на додату вредност, а понуда 

понуђача «ANAHEM» d.о.о. Београд, је најнижа понуђена и чини укупан збир 

јединичних цена у висини од 5.600,00 динара без пореза на додату вредност, 

односно 6.720,00.динара са порезом на додату вредност 

 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Понуда понуђача «MD PROJEKT INSTITUT» d.o.o. Ниш, је једина понуђена, 

прихватљива и чини укупан збир јединичних цена у висини од 7.800,00 динара без 

пореза на додату вредност, односно 9.360,00 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 12. децембра 2019. године 

 

Датум закључења уговора:  

Уговор је закључен дана 29.01.2020. године 

 

Основни подаци о добављачу:  

«MD PROJEKT INSTITUT» d.o.o. Ниш, Трг краља Александра Ујединитеља број 

2/5, матични број 17009052, ПИБ 100663046, број рачуна 170-30032050000-47 

отворен код «UNICREDIT BANK SRBIJA» AD Београд, телефон 018/4513-531, који 

заступа директор Љубомир Димитров  
 

Период важења уговора:  

Годину дана почев од дана писменог захтева Наручиоца да су се стекли услови 

 

 


