
  

 

 

 

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: добара – Унапређење система за видео надзор за потребе 

ITS-a (32323500 Систем за видео надзор) 

 

Уговорена вредност: Укупна уговорена цена са свим пратећим трошковима 

износи 4.500.000,00 динара без пореза на додату вредност, односно 5.400.000,00 

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 11. марта 2019. године примљене су понуде од два понуђача 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

Заједничка понуда групе понуђача «TEAMWORKS» d.o.o. Сомбор и 

«AABMATICA TECHNOLOGIES PVT  LTD»  India, New Delhi, је највиша 

понуђена и износи 4.500.000,00 динара без пореза на додату вредност, односно 

5.400.000,00 динара са порезом на додату вредност, а понуда понуђача «ZODAX» 

d.o.o. Београд, је најнижа понуђена и износи 4.177.800,00 динара без пореза на 

додату вредност, односно 5.013.360,00 динара без пореза на додату вредност 

 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Заједничка понуда групе понуђача «TEAMWORKS» d.o.o. Сомбор и 

«AABMATICA TECHNOLOGIES PVT  LTD»  India, New Delhi, је највиша 

понуђена и износи 4.500.000,00 динара без пореза на додату вредност, односно 

5.400.000,00 динара са порезом на додату вредност, а понуда понуђача «ZODAX» 

d.o.o. Београд, је најнижа понуђена и износи 4.177.800,00 динара без пореза на 

додату вредност, односно 5.013.360,00 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 02. октобра 2019. године 

 

Датум закључења уговора:  

Уговор је закључен дана 30.10.2019. године 

 

Основни подаци о добављачу:  

«TEAMWORKS» d.o.o. Сомбор, Улица Париска број 9, матични број 08829543, 

ПИБ 103625098, број рачуна 170-30025941000-61 отворен код «UNICREDIT BANK 

SRBIJA» AD Београд, телефон 060/0465-100, које заступа директор Саша 

Косановић 

Члан групе понуђача: 

«AABMATICA TECHNOLOGIES PVT  LTD»  New Delhi, S-39, First Floor «Private 

Colony», Sriniwaspuri, 110065 New Delhi, CIN: U7414ODL2012PTC244802, ПИБ 

07AALCA1069P127, коју заступа директор Arvind Tewari 

 

Период важења уговора:  

Добављач је дужан да испоруку добара која су предмет јавне набавке изврши 

једнократно, у року од 30 дана од дана пријема писаног обавештења Наручиоца да 

су стечени услови за реализацију посла 

 

 


