
  

 

 

 

Београд, Булевар краља Александра 282 www.putevi-srbije.rs 

На основу члана 57. став 1. и 2. 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 – Материјал за одржавање хигијене и за чишћење 

опреме и пословних зграда (39800000 Производи за чишћење и полирање) 

 

Уговорена вредност: Уговорену цену чини испорука по јединичним ценама у 

износу од 3.459.166,00 динара без пореза на додату вредност, односно 4.150.999,20 

динара са порезом на додату вредност, с тим да укупна вредност испоручених 

добара са свим трошковима не може бити већа од 4.000.000,00 динара без ПДВ-а по 

години 

Критеријум за доделу уговора:  

Додела уговора је извршена применом критеријума „Најнижа понуђена укупна 

цена без ПДВ-а“ 

 

Број примљених понуда:  

Благовремено до дана 12. децембра 2018. године примљене су понуде од четири 

понуђача 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

Понуда понуђача «ANDING TRADE» d.o.o. Београд, је највиша понуђена и износи 

5.108.290,00 динара без пореза на додату вредност, односно 6.129.948,00 динара са 

порезом на додату вредност, а понуда понуђача «HELENA GRAF» d.o.o. Зрењанин, 

је најнижа понуђена и износи 3.468.160,00 динара без пореза на додату вредност, 

односно 4.161.792,00 динара са порезом на додату вредност 

 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Понуда понуђача «BBC PROMET» d.o.o. Београд, је највиша понуђена, 

прихватљива и износи 3.638.130,00 динара без пореза на додату вредност, односно 

4.365.756,00 динара са порезом на додату вредност, а понуда понуђача «HELENA 

GRAF» d.o.o. Зрењанин, је најнижа понуђена, прихватљива и износи 3.468.160,00 

динара без пореза на додату вредност, односно 4.161.792,00 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 25. децембра 2018. године 

 

Датум закључења уговора:  

Уговор је закључен дана 23.01.2019. године 

 

Основни подаци о добављачу:  

«HELENA GRAF» d.o.o. Зрењанин, Улица Иве Лоле Рибара број 28, матични број 

08412626, ПИБ 100652703, број рачуна 340-3418-55, отворен код «ERSTE BANK» 

AD Нови Сад, телефон 023/563 189, коју заступа директор Радован Антин 

 

Период важења уговора:  

Три године од дана закључења уговора 

 

 


