
  

 

 

 

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 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: добра – Набавка минералне воде, сокова, чаја, кафе и др. 

за потребе: Сектора за наплату путарине, Сектора за инвестиције и РЦ «Север» 

(15860000 Кафа, чај и сродни производи; 15981000 Минерална вода и 15320000 

Сокови од воћа и поврћа) 

 

Уговорена вредност: Укупна уговорена вредност износи 1.025.700,00 динара без 

пореза 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 22. јула 2016. године примљене су понуде од два понуђача 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

Понуда понуђача «SIT SYSTEMS» d.o.o. Београд, је највиша понуђена и износи 

1.031.300,00 динара без пореза на додату вредност, односно 1.237.560,00 динара са 

порезом на додату вредност, а понуда понуђача «PRO - KOMERC» d.o.o. Београд, је 

најнижа понуђена и износи 1.025.700.000,00 динара без пореза на додату вредност, 

односно 1.224.560,00 динара са порезом на додату вредност 

 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Понуда понуђача «SIT SYSTEMS» d.o.o. Београд, је највиша понуђена 

прихватљива и износи 1.031.300,00 динара без пореза на додату вредност, односно 

1.237.560,00 динара са порезом на додату вредност, а понуда понуђача «PRO - 

KOMERC» d.o.o. Београд, је најнижа понуђена прихватљива и износи 

1.025.700.000,00 динара без пореза на додату вредност, односно 1.224.560,00 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 27.07.2016. године 

 

Датум закључења уговора:  

Уговор је закључен дана 23.08.2016. године 

 

Основни подаци о добављачу:  

«PRO - KOMERC» d.o.o., Београд, Улица Водоводска број 158, матични број 

07880146, ПИБ 100575476, број рачуна 160-149097-52, отворен код «BANCA 

INTESA“ AD Београд, телефон 011/2507-807, који заступа директор Чедомир 

Ђорић 

 

Период важења уговора:  

Рок важења уговора је годину дана од дана закључења Уговора 

  

 

 


