
  

 

 

 

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) 

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 агрегата и припадајућих инсталација 

(50532000 – Услуге поправке и одржавање електричних уређаја и апарата 

припадајуће опреме).  

 

Уговорена вредност: Укупна уговорена вредност износи 2.916.000,00 динара без 

пореза на додату вредност.   

  

Критеријум за доделу уговора:  

Додела уговора је извршена применом критеријума „Најнижа понуђена укупна 

цена радног сата“. 

 

Број примљених понуда:  

Благовремено до дана 31. децембра 2014. године примљене су понуде два 

понуђача. 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

Заједничка понуда групе понуђача «РОМАНИЋ» д.o.o. Београд и «ТМ 

ИНЖЕЊЕРИНГ» д.о.о. Београд са понуђеном укупном ценом радног сата у износу 

5.900,00 динара без пореза на додату вредност, односно 7.080,00 динара са порезом 

на додату вредност, док је понуђач «САВИЋ И ОСТАЛИ» о.д. Београд поднео 

понуду без укупне цене радног сата. 

 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Заједничка понуда групе понуђача «РОМАНИЋ» д.o.o. Београд и «ТМ 

ИНЖЕЊЕРИНГ» д.о.о. Београд је једина прихватљива понуда са ценом укупног 

радног сата у износу 5.900,00 динара без пореза на додату вредност, односно 

7.080,00 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 12.01.2015. године. 

 

Датум закључења уговора:  

Уговор је закључен дана 21.01.2015. године. 

 

Основни подаци о добављачу:  

«РОМАНИЋ» д.о.о. Београд, ул. Господар Јованова  број 53/1, матични број 

20218606, ПИБ 104696640, број рачуна 205-112476-26 код „Комерцијалне банке“ 

a.d. Београд, телефон 011/2639-052, које заступа директор Радован Романић, «ТМ 

ИНЖЕЊЕРИНГ» д.о.о. Београд, ул. Здравка Челара бр. 10/III, матични број 

07552246, ПИБ 100207794, кога заступа директор Миодраг Митровић. 

 

Период важења уговора:  

Рок важења уговора годину дана од дана закључења уговора.  

 


