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: добра – Набавка заменских камера за видео надзор – фаза
I (32570000 Комуникациона опрема)
Уговорена вредност: Уговорену цену чини набавка заменских камера за видео
надзор са свим пратећим трошковима у износу од 990.000,00 динара без пореза на
додату вредност, односно 1.188.000,00 са порезом на додату вредност
Критеријум за доделу уговора:
Додела уговора је извршена применом критеријума „Најнижа понуђена укупна
цена без ПДВ-а“
Број примљених понуда:
Благовремено до дана 03. јула 2017. године примљенa je понудa од једног понуђача
Највиша и најнижа понуђена цена:
Заједничка понуда групе понуђача ИНСТИТУТ «МИХАЈЛО ПУПИН –
АУТОМАТИКА» д.о.о. Београд и «MARKETING BUSINESS SYSTEM» d.o.o. Нови
Београд, је једина прибављена понуда са понуђеном ценом у износу од 990.000,00
динара без пореза на додату вредност, односно 1.188.000,00 са порезом на додату
вредност
Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:
Заједничка понуда групе понуђача ИНСТИТУТ «МИХАЈЛО ПУПИН –
АУТОМАТИКА» д.о.о. Београд и «MARKETING BUSINESS SYSTEM» d.o.o. Нови
Београд, је једина прибављена, прихватљива понуда са понуђеном ценом у износу
од 990.000,00 динара без пореза на додату вредност, односно 1.188.000,00 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 10. јула 2017. године
Датум закључења уговора:
Уговор је закључен дана 31.07.2017. године
Основни подаци о добављачу:
ИНСТИТУТ «МИХАЈЛО ПУПИН – АУТОМАТИКА» д.о.о. Београд, Улица
Волгина број 15, матични број 17178300, ПИБ 100008328, број рачуна 160-15401-45
код «BANCA INTESA» AD, телефон 011/6771-017, који заступа директор Мр
Миленко Николић, дипл.инж
Члан групе понуђача:
«MARKETING BUSINESS SYSTEM» d.o.o. Београд – Борча, Улица Војвођанска
број 14/7, матични број 17271423, ПИБ 100257203, кога заступа директор Душан
Јеринић
Период важења уговора:
Добављач је дужан да испоруку добара изврши у року од 30 дана од дана од дана
пријема писаног обавештења Наручиоца да су стечени услови за реализацију посла

