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На основу члана 57. став 1. и 2. 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 – Одржавање (постављање) заштите од 

механичких оштећења електричних каблова, каналица, вођица, продужних каблова 

у пословним просторијама – канцеларијама ЈП «Путеви Србије», (ознака из Општег 

речника набавки: 50310000 Одржавање и поправка канцеларијских уређаја). 

 

Уговорена вредност: Укупна вредност извршења услуге са свим трошковима не 

може бити већа од 2.500.000,00 динара, без ПДВ-а. 

Критеријум за доделу уговора:  

Додела уговора је извршена применом критеријума „Најнижи понуђени збир 

јединичних цена цена без ПДВ-а “ 

 

Број примљених понуда:  

Благовремено до дана 24. новембра 2017. године до 09,30 часова примљене су 

понуде од три понуђача. 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

Понуда понуђача «RCC ELECTRONICS» d.о.о., Београд, је највиша понуђена са 

укупним збиром јединичних цена из понуде у износу од 23.342,00 динара, без 

пореза на додату вредност, а понуда понуђача «TELELEKTRON» d.o.о., Београд – 

Барајево, је најнижа понуђена са укупним збиром јединичних цена из понуде у 

износу од 18.511,00 динара, без пореза на додату вредност. 

 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Понуда понуђача «TELELEKTRON» d.o.о., Београд – Барајево је једина 

прихватљива и одговарајућа понуда са укупним збиром јединичних цена из понуде 

у износу од 18.511,00 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 04. децембра 2017. године 

 

Датум закључења уговора:  

Уговор је закључен дана 08.01.2018. године 

 

Основни подаци о добављачу:  

«TELELEKTRON» d.o.о., Београд – Барајево, ул. Симе Марковића  бр. 3, матични 

број 07528892, ПИБ 101412304, број рачуна 205-203753-26 код „Комерцијалне 

банке“ а.д., телефон 011/8304-855, које заступа директор Вера Јовановић 

 

Период важења уговора:  

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

периоду до годину дана од дана закључења уговора, а на основу захтева и према 

потребама Наручиоца дефинисаним у оквиру Поглавља III. Конкурсне 

докумнетације. 
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