
  

 

 

 

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: радови – Коридор 10 /Е-75/ – електро радови на петљи 

«Прешево» (453111000 – Радови на постављању електричних инсталација и 

електро-монтажни радови) 

 

Уговорена вредност: Укупна уговорена цена са свим пратећим трошковима 

износи 22.999.000,00 динара без пореза на додату вредност, односно 27.598.800,00  

динара са порезом на додату вредност. 

Критеријум за доделу уговора:  

Додела уговора је извршена применом критеријума „најнижа укупна понуђена 

цена“ 

 

Број примљених понуда:  

Благовремено до дана 19. јуна 2017. године примљене су понуде од пет понуђача 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

Понуда понуђача П.Д. «ЕЛБА» д.о.о. Врање, је највиша понуђена и износи 

26.838.530,78 динара без пореза на додату вредност, односно 32.206.236,94 динара 

са порезом на додату вредност, а понуда понуђача «STANDARD INVEST GROUP» 

d.о.о. Београд, је најнижа понуђена и износи 17.982.713,12 динара без пореза на 

додату вредност, односно 21.579.255,74 динара са порезом на додату вредност. 

 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Понуда понуђача «ЕЛЕКТРОЛУКС» д.о.о. Ниш, је највиша понуђена и износи 

25.342.830,80 динара без пореза на додату вредност, односно 30.411.396,96 динара 

са порезом на додату вредност, а понуда понуђача ««ЕНЕРГОМОНТАЖА» д.о.о. 

Београд, је најнижа понуђена и износи 22.999.000,00 динара без пореза на додату 

вредност, односно 27.598.800,00  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 10. октобра 2017. године 

 

Датум закључења уговора:  

Уговор је закључен дана 16.11.2017. године 

 

Основни подаци о добављачу:  

«ЕНЕРГОМОНТАЖА» д.о.о. Београд, Улица Живојина Жујовића број 14, матични 

број 07068115, ПИБ100001433, број рачуна 275-220032276-48, отворен код 

„UNICREDIT BANK SRBIJA“ a.d. Београд, које заступа директор Александар 

Новковић 

 

Период важења уговора:  

Рок за завршетак Радова је дефинисан одредбама чл. 1.1 (31) ОУУ и ПУУ 
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