
  

 

 

 

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 – Опрема за комуникационо – управљачке центре – 

фаза I (32522000 Телекомуникациона опрема) 

  

Уговорена вредност: Укупна цена са свим пратећим трошковима износи 

3.314.674,61 динара без пореза на додату вредност, односно 3.977.609,54 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 16. марта 2018. године примљене су понуде од четири  

понуђача 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

Понуда понуђача «SMART BUILDING TECHNOLOGIES» d.o.o. Земун, је највиша  

понуђена и износи 4.394.520,00 динара без пореза на додату вредност, односно 

5.273.424,00 динара са порезом на додату вредност, а понуда понуђача «ROAMING 

NETWORKS» d.о.о. Београд, је најнижа понуђена и износи 3.314.674,61 динара без 

пореза на додату вредност, односно 3.977.609,54 динара са порезом на додату 

вредност 

 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Понуда понуђача «SMART BUILDING TECHNOLOGIES» d.o.o. Земун, је највиша  

понуђена, прихватљива и износи 4.394.520,00 динара без пореза на додату 

вредност, односно 5.273.424,00 динара са порезом на додату вредност, а понуда 

понуђача «ROAMING NETWORKS» d.о.о. Београд, је најнижа понуђена, 

прихватљива и износи 3.314.674,61 динара без пореза на додату вредност, односно 

3.977.609,54 динара са порезом на додату вредност 

 



  

 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  

Понуђач наступа са подизвођачем који ће обавити монтажу опреме у висини од 

15% од укупно уговорене вредности уговора 

 

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:  

«ROAMING NETWORKS» d.о.о. Београд, Улица Облаковска број 51, матични број 

20456400, ПИБ 105801792, број рачуна 265-1110310001072-81 код «RAIFFEISEN 

BANKE» АD Београд, телефон 011/7854-747, који заступа директор Рaдe Вуjoвић 

Пoдизвoђaч: 

«ELZING» d.о.о. Земун, Улица Ђорђа Чутуковића број 15, матични број 20705108, 

ПИБ 106915234, који заступа директор Данијел Веселиновић 

 

Период важења уговора:  

Добављач се обавезује да испоруку опреме изврши у року од 30 дана од пријема 

писаног обавештења Наручиоца 

 

 


