
  

 

 

 

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 хардвера и системског софтвера за 

сервер – клијент архитектуру новог РДБ система (30210000 Машине за обраду 

података (хардвер)) 

  

Уговорена вредност: Укупна уговорена цена износи 1.789.591,00 динара без 

пореза на додату вредност, односно 2.147.509,20 динара са порезом на додату 

вредност 

Критеријум за доделу уговора:  

Додела уговора је извршена применом критеријума „Најнижа понуђена укупна 

цена без ПДВ-а“ 

 

Број примљених понуда:  

Благовремено до дана 17. априла 2018. године примљене су понуде од два  

понуђача 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

Понуда понуђача «E-SMART SYSTEMS» d.o.o. Београд, је највиша  понуђена и 

износи 1.799.010,00 динара без пореза на додату вредност, односно 2.158.812,00 

динара са порезом на додату вредност, а понуда понуђача «COMING – COMPUTER 

ENGINEERING» d.о.о. Београд, је најнижа понуђена и износи 1.789.591,00 динара 

без пореза на додату вредност, односно 2.147.509,20 динара са порезом на додату 

вредност 

 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Понуда понуђача «E-SMART SYSTEMS» d.o.o. Београд, је највиша  понуђена, 

прихватљива и износи 1.799.010,00 динара без пореза на додату вредност, односно 

2.158.812,00 динара са порезом на додату вредност, а понуда понуђача «COMING – 

COMPUTER ENGINEERING» d.о.о. Београд, је најнижа понуђена, прихватљива и 

износи 1.789.591,00 динара без пореза на додату вредност, односно 2.147.509,20 

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 16. маја 2018. године 

 

Датум закључења уговора:  

Уговор је закључен дана 22.06.2018. године 

 

Основни подаци о добављачу:  

«COMING – COMPUTER ENGINEERING» d.о.о. Београд, Улица Тоше Јовановића 

број 7, матични број 09085262, ПИБ 101032283, број рачуна 275-0010221156056-87 

код «SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJE» АD Београд, телефон 011/3544-644, 

који заступа директор Зoрaн Дoшлић 

 

Период важења уговора:  

Добављач је дужан да испоруку, уградњу и конфигурацију добара која су предмет 

овог Уговора, изврши у року од 30 дана од дана када Наручилац писменим путем 

обавести Понуђача о стицању услова за извршење уговора  

 

 


