
  

 

 

 

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 и 14/15) 

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 мониторинг центра и алармног 

система (64220000 – Телекомуникационе услуге, изузев услуга телефоније и 

преноса података). 

 

Уговорена вредност: Укупна уговорена вредност извршених услуга са свим 

трошковима, укључујући и путне трошкове и вредност утрошеног материјала и 

евентуално набављених нових делова, не може бити већа од 833.000,00 динара 

динара без пореза на додату вредност.   

  

Критеријум за доделу уговора:  

Додела уговора је извршена применом критеријума „најнижа понуђена цена радног 

сата без ПДВ-а“. 

 

Број примљених понуда:  

Благовремено до дана 23. фебруара 2016. године примљене су понуде од четири 

понуђача. 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

Понуда понуђча «TEHNO VINČA» d.о.о. Београд, је највиша понуђена са ценом 

радног сата у износу од 3.500,00 динара, без пореза на додату вредност, односно 

4.200,00 динара са порезом на додату вредност, а понуда понуђача PREDUZEĆE ZA 

FIZIČKO I TEHNIČKO OBEZBEDJENJE «ORCA SECURITY» d.о.о. Београд, је 

најнижа понуђена са ценом радног сата у износу од 1.400,00 динара, без пореза на 

додату вредност, односно 1.680,00 динара са порезом на додату вредност. 

 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Понуда понуђча «TEHNO VINČA» d.о.о. Београд, је највиша понуђена 

прихватљива са ценом радног сата у износу од 3.500,00 динара, без пореза на 

додату вредност, односно 4.200,00 динара са порезом на додату вредност, а понуда 

понуђача PREDUZEĆE ZA FIZIČKO I TEHNIČKO OBEZBEDJENJE «ORCA 

SECURITY» d.о.о. Београд, је најнижа понуђена прихватљива са ценом радног сата 

у износу од 1.400,00 динара, без пореза на додату вредност, односно 1.680,00 

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 02.03.2016. године 

 

Датум закључења уговора:  

Уговор је закључен дана 06.04.2016. године 

 

Основни подаци о добављачу:  

PREDUZEĆE ZA FIZIČKO I TEHNIČKO OBEZBEDJENJE «ORCA SECURITY» 

d.о.о., Београд, ул. Сестара Букумировић бр. 40, матични број 20428023, ПИБ 

105643590, број рачуна 220-92824-10 код „ProCredit banka“, телефон 011/2970129, 

које заступа директор Дејан Катић 

 

Период важења уговора:  

Добављач је обавезан да услуге које су предмет јавне набавке, врши сукцесивно у 

периоду од годину дана од дана закључења уговора 

 

  


