
  

 

 

 

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 нових полица за пресељење архиве из 

Лештана у пословно – магацински простор у Железнику (39131100 Полице за 

архиву) 

 

Уговорена вредност: Укупна уговорена цена са свим пратећим трошковима 

износи 3.745.002,60 динара без пореза на додату вредност, односно 4.494.003,12 

динара са порезом на додату вредност 

Критеријум за доделу уговора:  

Додела уговора је извршена применом критеријума „Најнижа понуђена укупна 

цена без ПДВ-a“ 

 

Број примљених понуда:  

Благовремено до дана 04. јула 2019. године примљена је понуда од једног понуђача 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

Понуда понуђача «METAL SISTEMI PLUS» d.о.о. Крагујевац, је једина понуђена и 

износи 3.745.002,60 динара без пореза на додату вредност, односно 4.494.003,12 

динара са порезом на додату вредност 

 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Понуда понуђача «METAL SISTEMI PLUS» d.о.о. Крагујевац, је једина понуђена, 

прихватљива и износи 3.745.002,60 динара без пореза на додату вредност, односно 

4.494.003,12 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 01. августа 2019. године 

 

Датум закључења уговора:  

Уговор је закључен дана 28.08.2019. године 

 

Основни подаци о добављачу:  

«METAL SISTEMI PLUS» d.о.о. Крагујевац, Булевар краљице Марије број 54в-4, 

матични број 20579340, ПИБ 106330620, број рачуна 170-30010447000-49 отворен 

код «UNICREDIT BANK SRBIJA» AD Београд, телефон 034/6355-636, које заступа 

директор Зоран Николић 

 

Период важења уговора:  

Добављач је дужан да испоруку и монтажу добара изврши у року од 30 дана од 

дана закључења уговора 
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