
  

 

 

 

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: услуга – Одржавање телефонских централа и телефонске 

опреме (50330000 Услуге одржавања телекомуникационе опреме) 

 

Уговорена вредност: Укупна вредност извршених услуга са свим трошковима, 

укључујући и путне трошкове и вредност утрошеног материјала и евентуално 

набављених нових делова, не може бити већа од 1.666.000,00 динара, без ПДВ-а, за 

првих годину дана пружања услуга, док ће се за другу и трећу годину наведена 

вредност одредити у складу са средствима предвиђеним за предметне услуге у 

програмима пословања Наручиоца. 

  

Критеријум за доделу уговора:  

Додела уговора је извршена применом критеријума „Најнижа понуђена укупна 

цена без ПДВ-а“ 

 

Број примљених понуда:  

Благовремено до дана 05. септембра 2016. године примљене су понуде од три 

понуђача 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

Понуда понуђача «RCC ELECTRONICS» d.o.o. Београд, је највиша понуђена и 

износи : цена једног редовног одржавања (преглед и сервис) 815.000,00 динара, без 

пореза на додату вредност, односно 978.000,00 динара са порезом на додату 

вредност и цена норма часа за излазак на ванредну интервенцију у износу од 

3.780,00 динара без пореза на додату вредност, односно 4.536,00 динара са порезом 

на додату вредност, а понуда понуђача «TELELEKTRON» d.o.o. Барајево, је 

најнижа понуђена и износи: цена једног редовног одржавања (преглед и сервис) 

744.000,00 динара, без пореза на додату вредност, односно 892.800,00 динара са 

порезом на додату вредност и цена норма часа за излазак на ванредну интервенцију 

у износу од 3.750,00 динара без пореза на додату вредност, односно 4.500,00 

динара са порезом на додату вредност 

 

 



  

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Понуда понуђача TELELEKTRON» d.o.o. Барајево, је једина прибављена 

прихватљива понуда и износи: цена једног редовног одржавања (преглед и сервис) 

744.000,00 динара, без пореза на додату вредност, односно 892.800,00 динара са 

порезом на додату вредност и цена норма часа за излазак на ванредну интервенцију 

у износу од 3.750,00 динара без пореза на додату вредност, односно 4.500,00 

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 04. октобра.2016. године 

 

Датум закључења уговора:  

Уговор је закључен дана 19.10.2016. године 

 

Основни подаци о добављачу:  

«TELELEKTRON» d.o.o., Барајево, Улица Симе Марковића број 3, матични број 

07528892, ПИБ 101412304, број рачуна 205-203753-26 код «КОМЕРЦИЈАЛНЕ 

БАНКЕ» а.д. Београд, телефон 011/8304-855, који заступа директор Вера Јовановић 

 

Период важења уговора:  

Период важења уговора је три године од дана закључења 

  

 

 


