
  

 

 

 

Београд, Булевар краља Александра 282 www.putevi-srbije.rs 

На основу члана 57. став 1. и 2. 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: радова – Постављање расвете у насељеним местима и 

расвете у тунелима и на мостовима – јавно осветљење пута Владичин Хан – 

Сурдулица (45311000 Радови на постављању електричних инсталација и 

електромонтажни радови) 

 

Уговорена вредност: Укупна уговорена цена са свим пратећим трошковима 

износи 19.885.865,00 динара без пореза на додату вредност, односно 23.863.038,00 

динара са порезом на додату вредност 

Критеријум за доделу уговора:  

Додела уговора је извршена применом критеријума „Најнижа понуђена цена“ 

 

Број примљених понуда:  

Благовремено до дана 15. јуна 2015. године. године примљене су понуде од пет  

понуђача 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

Понуда понуђача «ELEKTROLUX»  d.o.o. Ниш, је највиша понуђена и износи 

19.885.865,00 динара без пореза на додату вредност, односно 23.863.038,00 динара 

са порезом на додату вредност, а заједничка понуда групе понуђача «VB 

ENERGETIK»  d.o.o. Чачак, «ELEKTROVAT»  d.o.o. Београд и «НИКОЛА ТЕСЛА 

– ЕЛЕКТРО СЕРВИС» д.о.о. Чачак, је најнижа понуђена и износи 14.593.058,00  

динара без пореза на додату вредност, односно 17.511.669,60 динара са порезом на 

додату вредност 

 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Понуда понуђача «ELEKTROLUX»  d.o.o. Ниш, је једина понуђена, прихватљива и 

износи 19.885.865,00 динара без пореза на додату вредност, односно 23.863.038,00 

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 31. октобра 2018. године 

 

Датум закључења уговора:  

Уговор је закључен дана 11.12.2018. године 

 

Основни подаци о добављачу:  

«ELEKTROLUX» d.o.o. Ниш, Улица 21. Маја бр. 1, матични број 07590270, ПИБ 

100992259, број рачуна 170-30008695000-07 отворен код «UNICREDIT BANKA 

SRBIJA» АD Београд, телефон 018/522-700, који заступа директор Братислав 

Стојановић 

 

Период важења уговора:  

Рок за завршетак радова je 90 дана oд дaтумa увођења у посао 

 

 


