
  

 

 

 

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 – Ситан инвентар за техничко – домарско 

одржавање (44500000 Алати, браве, кључеви, шарке, спојни елементи, ланци и 

опруге) 

 

Уговорена вредност: Уговорену цену чини испорука ситног инвентара за 

техничко – домарско одржавање франко магацин Наручиоца, по јединичним 

ценама из прихваћене понуде, а са укупним јединичним ценама у износу од 

521.571,14 динара без пореза  на додату вредност, при чему укупан износ 

испоручених добара не може бити већи од 1.000.000,00 динара без пореза на додату 

вредност                                                                

Критеријум за доделу уговора:  

Додела уговора је извршена применом критеријума „Најнижа понуђена укупна 

јединична цена без пореза на додату вредност“ 

 

Број примљених понуда:  

Благовремено до дана 06. децембра 2016. године примљенa je понудa од једног 

понуђача 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

Понуда понуђача «ISIS» d.o.o. Земун, је једина прибављена понуда са укупном 

понуђеном јединичном ценом у износу од 521.571,00 динара без пореза на додату 

вредност, односно 625.885,37 динара са порезом на додату вредност 

 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Понуда понуђача «ISIS» d.o.o. Земун, је једина прибављена, прихватљива понуда са 

укупном понуђеном јединичном ценом у износу од 521.571,00 динара без пореза на 

додату вредност, односно 625.885,37 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 22 децембра 2016. године 

 

Датум закључења уговора:  

Уговор је закључен дана 11.01.2017. године 

 

Основни подаци о добављачу:  

«ISIS» d.o.o. Земун, Булевар Николе Тесле број 30а, матични број 17240137, ПИБ 

101719673, број рачуна 205-9476-81 код «КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА» АД Београд, 

телефон 011/3191-892, коју заступа директор Оливера Рајковић 

 

Период важења уговора:  

Годину дана од дана закључења уговора 

 

 


