
  

 

 

 

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: добaра – Реализација пројеката виртуелних петљи и 

термалних камера на тунелима на ДП А1, Обилазница око Београда, фаза 1. 

(42961000 Управљачки и контролни системи) 

 

Уговорена вредност: Уговорену цену чини испорука добара са свим пратећим 

трошковима, франо пословне просторије Наручиоца у Београду у износу од  

1.560.000,00 динара без пореза на додату вредност, односно 1.872.000,00 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 03.априла 2017. године примљене су понуде од два  понуђача 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

Заједничка понуда групе понуђача «ЕЛЕКТРОМОНТАЖА» д.о.о. Краљево, 

«ROAMING NETWORKS» d.о.о. Београд и BS TELECOM SOLUTIONS, Сарајево – 

Босна и Херцеговина, је највиша понуђена и износи 2.450.000,00 динара без пореза 

на додату вредност, односно 2.940.000,00 динара са порезом на додату вредност, а 

понуда понуђача «ZODAX» d.о.о. Београд, је најнижа понуђена и износи 

2.192.500,00 динара без пореза на додату вредност, односно 2.631.000,00 динара са 

порезом на додату вредност 

 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Заједничка понуда групе понуђача «ЕЛЕКТРОМОНТАЖА» д.о.о. Краљево, 

«ROAMING NETWORKS» d.о.о. Београд и BS TELECOM SOLUTIONS, Сарајево – 

Босна и Херцеговина, је једина понуђена, прихватљива и износи 2.450.000,00 

динара без пореза на додату вредност, односно 2.940.000,00 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 10. јула 2017. године 

 

Датум закључења уговора:  

Уговор је закључен дана 22.09.2017. године 

 

Основни подаци о добављачу:  

«ЕЛЕКТРОМОНТАЖА» д.о.о., Краљево, Улица Аеродромска број 7, матични број 

17613162, ПИБ 103545305, број рачуна 265-1110310000988-42 код «RAIFFEISEN 

BANKE» AD Београд, телефон 036/382-300, које заступа директор Зоран 

Станковић  

Чланови групе понуђача: 

 «ROAMING NETWORKS» d.о.о. Београд, Улица Облаковска број 54, матични број 

20456400, ПИБ 105801792, који заступа директор Раде Вујовић 

«BS TELECOM SOLUTIONS», Сарајево – Босна и Херцеговина, Улица Творничка 

број 3, матични број 65-01-0490-12, ПИБ 200375390004, који заступа заменик 

директора Нерма Шечић Харачић 

 

Период важења уговора:  

Добављач је дужан да испоруку, монтажу и пуштање добара изврши у року од 60 

дана од дана пријема писаног обавештења Наручиоца да су се стекли услови за 

реализацију посла 

Гарантни рок за испоручена добра износи 24 месеца од дана потписивања 

записника о примопредаји 

 

 


