
  

 

 

 

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: добара – Опрема за чување и заштиту података са 

инсталисаних система за опсервацију саобраћаја, (ознака из Општег речника 

набавки: 48614000 Системи за обезбеђивање података) 

 

Уговорена вредност: Укупна уговорена цена са свим пратећим трошковима 

износи 1.287.000,00 динара без пореза на додату вредност, односно 1.544.400,00 

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 25. јануара 2018. године примљена је понуда од једног 

понуђача 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

Заједничка понуда групе понуђача «E-SMART SYSTEMS» d.о.о. Београд и 

«КОМПЈУТЕР ТЕХНИКА» д.о.о. Нови Сад, је једина понуђена и износи 

1.287.000,00 динара без пореза на додату вредност, односно 1.544.400,00 динара са 

порезом на додату вредност. 

 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Заједничка понуда групе понуђача «E-SMART SYSTEMS» d.о.о. Београд и 

«КОМПЈУТЕР ТЕХНИКА» д.о.о. Нови Сад, је једина понуђена, прихватљива и 

износи 1.287.000,00 динара без пореза на додату вредност, односно 1.544.400,00 

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 01. фебруара 2018. године 

 

Датум закључења уговора:  

Уговор је закључен дана 09.03.2018. године 

 

Основни подаци о добављачу:  

«E-SMART SYSTEMS» d.о.о., Београд, ул. Кнеза Вишеслава бр. 70а, матични број 

17247565, ПИБ 101833141, број рачуна 265-1100310002954-14 код „Raiffeisen 

banka“ a.d., телефон 011/3050-200, које заступа директор Срећко Атанасковић 

Члан групе понуђача: 

«КОМПЈУТЕР ТЕХНИКА» д.о.о., Нови Сад, ул. Бранислава Нушића бр. 16, 

матични број 08718504; ПИБ: 101634975, кога заступа директор Зоран Јовановић 

 

Период важења уговора:  

Добављач је дужан да испоруку уградњу и функционалну проверу опреме која је 

предмет овог Уговора, изврши у року од 30 дана од дана закључења уговора. 

 

 


