
  

 

 

 

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: услуга – Постављање нове и одржавање постојеће 

заштите од механичких оштећења каблова у пословним просторијама (50310000 

Одржавање и поправка канцеларијских уређаја) 

 

Уговорена вредност: Уговорену цену чине услуге по следећим јединичним 

ценама:  

 

р.бр 
ОПИС УСЛУГЕ - ВРСТА 

ДОБРА 

ЈЕД. 

 МЕРЕ 
КОЛ. 

Јединична 

 цена 

 без ПДВ-а 

1. 
Подни овални канал 

троделни Legrand 
m 1 760,00  

2. 
ПВЦ пок-канал 25/40 

Univolt 
m 1 166,00  

3. 
Флексибилна каналица-

кичма ОБО Beterman 
Комад 1 2.560,00  

4. 

Продужни кабл са 6 

утичних места, прекидачем 

16A, у алуминијумском 

уземљеном кућишту 

предвиђеном за нанзидну 

монтажу дужине 7 метара 

Комад 1  2.750,00 

5. 
ПВЦ розетна Ф60 за пролаз 

каблова у столу 
Комад 1  95,00 

6. 
Прикључни телефонски 

кабл од 7 метара – МК 
Комад 1  280,00 

7. 
Печ кабл УТП категорије 

укупне дужине 7 метара 
Комад 1 390,00  

8. 

Ситни монтажни материјал 

(по 1 радном месту (по 

једном радном месту  – 

Комплет 1  400,00 



  

двострана лепљива трака, 

шрафови, типлови, ексери, 

чичак трака, шелна, 

подлошке, матице) 

9. 
Монтажа ПВЦ пок-канала 

по поду и зиду 
m 1  420,00 

10. 

Монтажа флексибилне 

каналице - кичме на радни 

сто 

Комад 1 600,00 

11. 
Монтажа продужних 

каблова на радни сто 
Комад 1  360,00 

12. 

Бушење рупа у радном 

столу са уградњом ПВЦ 

розетне за пролаз каблова 

Комад 1 800,00 

13. 

Демонтажа IT опреме са 

припадајућим елементима 

за заштиту од механичког 

оштећења по једном 

радном 

месту 

Комад 1 840,00 

14. 

Естетско и функционално 

повезивање каблова IT 

опреме на радном месту са 

заштитом од механичког 

оштећења, полагањем 

каблова у ПВЦ пок – 

канале и флексибилну 

каналицу - кичму 

Комад 1 3.000,00  

15. 

Контрола исправности 

естетске и функционалне 

повезаности заштите од 

механичког оштећења IT 

опреме на једном радном 

месту 

Комад 1 600,00 

16. 

Делимична корекција 

постојеће опреме са 

естетским 

ифункционалним 

повезивањем ИТ опреме на 

радном месту 

Комад 1  1.800,00 

17. 

Комплетно превезивање 

постојеће опреме са 

естетским и 

функционалним 

повезивањем ИТ опреме на 

радном месту са заштитом 

од механичког оштећења 

каблова 

Комад 1  2.700,00 

 

Путни трошкови за пружање услуга ван територије Београда, уколико 

пружалац услуга користи своје службено возило, признају се у висини накнаде од 

30% цене литре BМB горива по пређеном километру и морају се посебно 

исказивати у достављеним рачунима – фактурама. 

Укупна вредност извршења услуге са свим трошковима не може бити већа 

од 1.250.000,00 динара, без ПДВ-а. 

 



  

Критеријум за доделу уговора:  

Додела уговора је извршена применом критеријума „Најнижи понуђени збир 

јединичних цена без ПДВ-а“ 

 

Број примљених понуда:  

Благовремено до дана 18. септембра 2019. године примљена је понуда од једног 

понуђача 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

Понуда понуђача «TELELEKTRON» d.о.о. Барајево, је једина понуђена са 

понуђеним укупним збиром јединичних цена у износу од  18.521,00 динара без 

пореза на додату вредност, односно 22.225,20 динара са порезом на додату 

вредност 

 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Понуда понуђача «TELELEKTRON» d.о.о. Барајево, је једина понуђена, 

прихватљива са понуђеним укупним збиром јединичних цена у износу од  

18.521,00 динара без пореза на додату вредност, односно 22.225,20 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. октобра 2019. године 

 

Датум закључења уговора:  

Уговор је закључен дана 25.10.2019. године 

 

Основни подаци о добављачу:  

«TELELEKTRON» d.о.о. Барајево, Улица Симе Марковића број 3, матични број 

07528892, ПИБ 101412304, број рачуна 205-203753-26 код «KOMERCIJALNA 

BANKA» AD Београд, телефон 011/8304-855, који заступа директор Вера 

Јовановић 

 

Период важења уговора:  

Годину дана од дана закључења уговора 

 


