
  

 

 

 

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 и 14/15) 

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: радова – Постављање расвете у насељеним местима и 

расвете у тунелима и на мостовима – oсветљење тунела на Ђердапској магистрали 

(45311000 – Радови на постављању електричних инсталација и електромонтажни 

радови). 

 

Уговорена вредност: Укупна уговорена вредност износи 78.444.554,00 динара без 

пореза на додату вредност.   

  

Критеријум за доделу уговора:  

Додела уговора је извршена применом критеријума „најнижа понуђена укупна 

цена “ 

 

Број примљених понуда:  

Благовремено до дана 13. новембра 2014. године примљене су понуде од пет  

понуђача 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

Заједничка понуда групе понуђача «ЕНЕРГОТЕХНИКА – ЈУЖНА БАЧКА» д.о.о. 

Нови Сад, ПЗП «ПУТ – ИНВЕСТ» д.о.о Бачки Петровац, «СИГНАЛ» д.о.о. Сомбор 

и «ГЕОТЕХНИКА НС» д.о.о. Нови Сад, је највиша и износи 85.964.268,91 динара 

без пореза на додату вредност, односно 103.157.122,69 динара са порезом на додату 

вредност, а понуда понуђача «ЕЛЕКТРОЛУКС» д.о.о. Ниш, је најнижа и износи 

78.444.554,00 динара без пореза на додату вредност, односно 94.133.464,80 динара 

без пореза на додату вредност. 

 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Заједничка понуда групе понуђача «ЕНЕРГОТЕХНИКА – ЈУЖНА БАЧКА» д.о.о. 

Нови Сад, ПЗП «ПУТ – ИНВЕСТ» д.о.о Бачки Петровац, «СИГНАЛ» д.о.о. Сомбор 

и «ГЕОТЕХНИКА НС» д.о.о. Нови Сад, је највиша и износи 85.964.268,91 динара 

без пореза на додату вредност, односно 103.157.122,69 динара са порезом на додату 

вредност, а понуда понуђача «ЕЛЕКТРОЛУКС» д.о.о. Ниш, је најнижа и износи 

78.444.554,00 динара без пореза на додату вредност, односно 94.133.464,80 динара 

без пореза 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 16.04.2015. године 

 

Датум закључења уговора:  

Уговор је закључен дана 29.02.2016. године 

 

Основни подаци о добављачу:  

 

«ЕЛЕКТРОЛУКС» д.о.о. Ниш, ул. 21. маја бр. 1, матични број 07590270, ПИБ 

100992259, број рачуна 220-114005-02 код „ProCredit banka.“ Београд, телефон 

018/522-700, које заступа директор Братислав Стојановић 

 

Период важења уговора:  

Рок за завршетак Радова је 85 дана од датума пријема Писма о почетку радова.  

 

 


