
  

 

 

 

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: добара – Намештај по мери за наплатне станице и 

пословне просторије (39130000 Канцеларијски намештај) 

  

Уговорена вредност: Уговорена цена са свим пратећим трошковима износи 

1.335.350,00 динара без пореза на додату вредност, oднoснo 1.602.420,00 динaрa сa 

пoрeзoм нa дoдaту врeднoст 

 

Критеријум за доделу уговора:  

Додела уговора је извршена применом критеријума „Најнижа понуђена укупна 

цена без пореза на додату вредност“ 

 

Број примљених понуда:  

Благовремено до дана 26. септембра 2019. године примљена је понуда од једног 

понуђача 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

Заједничка понуда групе понуђача «ITRO-COOP» d.o.o. Ариље и «BLАŽЕKS» 

d.o.o. Крагујевац, је једина понуђена и износи 1.335.350,00 динара без пореза на 

додату вредност, oднoснo 1.602.420,00 динaрa сa пoрeзoм нa дoдaту врeднoст 

 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Заједничка понуда групе понуђача «ITRO-COOP» d.o.o. Ариље и «BLАŽЕKS» 

d.o.o. Крагујевац, је једина понуђена, прихватљива и износи 1.335.350,00 динара 

без пореза на додату вредност, oднoснo 1.602.420,00 динaрa сa пoрeзoм нa дoдaту 

врeднoст 

 

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 09. октобра 2019. године 

 

Датум закључења уговора:  

Уговор је закључен дана 30.10.2019. године 

 

Основни подаци о добављачу:  

«ITRO-COOP» d.o.o. Ариље, Улица Милосава Вујовића број 8, матични број 

20699809, ПИБ 106885788, број рачуна 170-30021494001-66 отворен код 

«UNICREDIT BANK SRBIJA» AD Београд, телефон 031/890 800, који заступа 

директор Никола Јовановић 

Члан групе понуђача: 

«BLАŽЕKS» d.o.o. Крагујевац, Улица Милентија Поповића број 8, матични број 

07588461, ПИБ 101506070, који заступа директор Благоје Васиљевић 

 

Период важења уговора:  

Годину дана од дана закључења уговора 

 

 


