
  

 

 

 

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 – Унапређење и одржавање комуникационих 

ресурса и мрежа, (ознака из Општег речника набавки: 50334400 Услуге одржавања 

комуникационог система) 

 

Уговорена вредност: Са понуђеном укупном вредношћу појединачних норма сати 

у износу од 14.250,00 динара без пореза на додату вредност 

 

Критеријум за доделу уговора:  

Додела уговора је извршена применом критеријума „Најнижи понуђени укупан 

збир појединачних норма сати без ПДВ-а“. 

 

Број примљених понуда:  

Благовремено до дана 22. октобра 2019. године примљене су понуде од три 

понуђача 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

Заједничка понуда групе понуђача «ИНСТИТУТ МИХАЈЛО ПУПИН - 

АУТОМАТИКА» d.о.о. Београд и «МARKETING BUSINESS SYSTEM» d.о.о. 

Београд, је највиша понуђена са понуђеном укупном вредношћу појединачних 

норма сати у износу од 26.450,00 динара, а понуда понуђача «TELELEKTRON» 

d.о.о. Барајево, је најнижа понуђена са понуђеном укупном вредношћу 

појединачних норма сати у износу од 7.272,00 динара 

 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Заједничка понуда групе понуђача ИНСТИТУТ МИХАЈЛО ПУПИН - 

АУТОМАТИКА» d.о.о. Београд и «МARKETING BUSINESS SYSTEM» d.о.о. 

Београд, је највиша понуђена, прихватљива са понуђеном укупном вредношћу 

појединачних норма сати у износу од 26.450,00 динара, а понуда понуђача 

«NOVATEL» d.о.о., Нови Београд, је најнижа понуђена прихватљива са понуђеном 

укупном вредношћу појединачних норма сати у износу од 14.250,00 динара 

 



  

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 30. октобра 2019. године 

 

Датум закључења уговора:  

Уговор је закључен дана 31.12.2019. године 

 

Основни подаци о добављачу:  

«NOVATEL» d.о.о., Нови Београд, ул. Милутина Миланковића бр. 25 Б, матични 

број 17204092, ПИБ 101741399, број рачуна 160-317599-13 код „Banca Intesa“, 

телефон 011/31227-07, које заступа директор Светислав Божић 

 

Период важења уговора:  

Добављач је дужан да услуге које су предмет овог Уговора врши сукцесивно у 

периоду до годину дана од дана обавештења Наручиоца да су се стекли услови за 

почетак посла, а на основу захтева и према потребама Наручиоца. 

 


