
  

 

 

 

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 – Темељно вишефазно хидродинамичко прање и 

чишћење кабина, платоа – острва, заштитне ограде и коловоза на наплатним 

станицама (90900000 Услуге чишћења и санације) 

 

Уговорена вредност: Добављач се обавезује да изврши темељно вишефазно 

хидродинамичко прање и чишћење кабина, платоа – острва, заштитне ограде и 

коловоза на наплатним станицама, по цени за једну кабину у износу од: 12.130,00 

динара без пореза да додату вредност, при чему укупни износ извршених услуга 

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

Цена из понуде је фиксна, а након потписивања уговора, с обзиром да се ради о 

сукцесивном пружању услуга, Наручилац ће прихватити евентуално споразумно 

повећање цена добара за проценат званично објављеног раста стопе потрошачких 

цена у Републици Србији. 

 Критеријум за доделу уговора:  

Додела уговора је извршена применом критеријума „Најнижа понуђена цена 

прања и чишћења једне кабине, са припадајућим острвом, заштитном оградом 

и делом коловоза  без пореза на додату вредност“ 

 

Број примљених понуда:  

Благовремено до дана 30. августа 2016. године примљене су понуде од пет 

понуђача 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

Понуда понуђача «PLASTEEL» d.o.o. Београд – Борча, је највиша понуђена цена 

прања и чишћења једне кабине, са припадајућим острвом, заштитном оградом и 

делом коловоза и износи 15.500,00 динара без пореза на додату вредност, односно 

18.600,00 динара са порезом на додату вредност, а понуда понуђача «ATALIAN 

GLOBAL SERVICES - MOPEX» d.о.о. Београд, је најнижа понуђена цена прања и 

чишћења једне кабине, са припадајућим острвом, заштитном оградом и делом 

коловоза и износи 5.399,00 динара без пореза на додату вредност, односно 6.478,00 

динара са порезом на додату вредност 



  

 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Понуда понуђача «PLASTEEL» d.o.o. Београд – Борча, је највиша понуђена, 

прихватљива цена прања и чишћења једне кабине, са припадајућим острвом, 

заштитном оградом и делом коловоза и износи 15.500,00 динара без пореза на 

додату вредност, односно 18.600,00 динара са порезом на додату вредност, а понуда 

понуђача «PREMI TRADE» d.о.о. Београд, је најнижа понуђена, прихватљива цена 

прања и чишћења једне кабине, са припадајућим острвом, заштитном оградом и 

делом коловоза и износи 5.399,00 динара без пореза на додату вредност, односно 

6.478,00 динара са порезом на додату вредност 

Дана 28. октобра 2016. године понуђач «ATALIAN GLOBAL SERVICES - MOPEX» 

d.o.o. Београд коме је Одлуком бр. 404-228/16-14 од 28.09.2016. године додељен 

Уговор за предметну јавну набавку, дописом бр. 623/16 (наш бр. 404-228/16-16), 

обавестио је комисију да одустаје од своје понуде. Комисија је сходно чл. 113. став 

3. и 4. Закона о јавним набавкама извршила поновну стручну оцену понуда.     

Дана 31.10.2016. године Комисија је понуђачима у поступку јавне набавке је 

елeктронским путем упутила писмене дописе на основу чл. 90. ст. 2. у вези члана 

20. став 1. Закона о јавним набавкама, у коме је тражила сагласност за продужење 

рока важења понудa. Сви понуђачи су електронским путем дали сагласност за 

продужење рока важења својих понуда, осим понуђача «ЕКО ГАРАНТ СИСТЕМ» 

д.о.о. Владимирци - Власаница, тако да комисија није вршила стручну оцену 

предметне понуде број 404-228/2016-9 од 30.08.2016. године 

 

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 07. новембра.2016. године 

 

Датум закључења уговора:  

Уговор је закључен дана 30.11.2016. године 

 

Основни подаци о добављачу:  

«PREMI TRADE» d.o.o., Београд, Улица Војводе Миленка број 40, матични број 

07801556, ПИБ 100220225, број рачуна 285-2291000000666-10 код «SBERBANKА 

AD BEOGRAD SRBIJA», телефон 011/36-18-555, које заступа директор Драган 

Радоман 

 

Период важења уговора:  

Годину дана од дана закључења уговора 

  

 

 


