
  

 

 

 

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 - Обезбеђење воде за пиће у пословним 

просторијама и на наплатним станицама (апарати, балони са водом) (41110000 

Пијаћа вода) 

 

Уговорена вредност: Укупна уговорена цена са свим пратећим трошковима 

износи 1.425.320,00 динара без пореза на додату вредност, односно 1.710.384,00 

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 18. јула 2017. године примљене су понуде од два понуђача 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

Понуде понуђача «КЊАЗ МИЛОШ – НАТУРА» д.о.о. Београд, је највиша 

понуђена и износи 1.610.800,00 динара без пореза на додату вредност, односно 

1.932.960,00 динара са порезом на додату вредност, а понуда понуђача «LA 

FANTANA» d.о.о. Београд, је најнижа понуђена и износи 1.425.320,00 динара без 

пореза на додату вредност, односно 1.710.384,00 динара са порезом на додату 

вредност 

 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Понуда понуђача «LA FANTANA» d.о.о. Београд, је једина понуђена, прихватљива 

и износи 1.425.320,00 динара без пореза на додату вредност, односно 1.710.384,00 

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 02. августа 2017. године 

 

Датум закључења уговора:  

Уговор је закључен дана 31.08.2017. године 

 

Основни подаци о добављачу:  

«LA FANTANA» d.o.o., Београд, Улица Патријарха Димитрија бр. 12г, матични 

број 17535480, ПИБ 103228707, број рачуна 340-11000611-19 код «ERSTE 

BANKA» AD Нови Сад, телефон 011/3052-600, који заступа директор Игор 

Босанчић 

 

Период важења уговора:  

Годину дана од дана закључења уговора 

 

 


