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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 – Изградња комуникационе инфраструктуре  

(32412000 Комуникациона мрежа) 

 

Уговорена вредност: Укупна уговорена цена са свим пратећим трошковима 

износи 12.204.965,34 динара без пореза на додату вредност, односно 14.645.958,40 

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 17. децембра 2020. године примљене су понуде од три 

понуђача 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

Понуда понуђача «KBV DATACOM» d.o.o. Београд, је највиша понуђена и износи 

14.788.043,58 динара без пореза на додату вредност, односно 17.745.652,30 динара 

са порезом на додату вредност, а заједничка понуда групе понуђача 

«TEAMENERGO» d.o.o. Земун, «TELEGROUP» d.o.o. Београд и «VS INFRA 

DESIGN» d.o.o. Нови Београд, је најнижа понуђена и износи 12.204.971,23 динара 

без пореза на додату вредност, односно 14.645958,40  динара са порезом на додату 

вредност 

 

 

 

 



  

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Заједничка понуда групе понуђача «TELEPROJEKT» d.o.o. Београд, «KONSING 

GROUP» d.o.o. Београд и «CESTRA» d.o.o. Београд, је највиша понуђена, 

прихватљива и износи 14.002.214,25 динара без пореза на додату вредност, односно 

16.802.657,10 динара са порезом на додату вредност, а заједничка понуда групе 

понуђача «TEAMENERGO» d.o.o. Земун, «TELEGROUP» d.o.o. Београд и «VS 

INFRA DESIGN» d.o.o. Нови Београд, је најнижа понуђена, прихватљива и износи 

12.204.971,23 динара без пореза на додату вредност, односно 14.645958,40 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. јула 2021. године 

 

Датум закључења уговора:  

Уговор је закључен дана 02.08.2021. године 

 

Основни подаци о добављачу:  

«TEAMENERGO» d.o.o. Земун, Улица Мије Алексића број 43а, матични број 

20984732, ПИБ 108365670, број рачуна 155-54997-16 отворен код «HALKBANK» 

a.d. Београд, телефон 011/6355-861, који заступа директор Александар Радивојевић 

Чланови групе понуђача: 

«TELEGROUP» d.o.o. Београд, Улица Светозара Милетића број 9а, матични број 

17328964, ПИБ 101733237, који заступа директор Жарко Филиповић 

«VS INFRA DESIGN» d.o.o. Нови Београд, Улица Јурија Гагарина број 249, 

матични број 21501468, ПИБ 111555606, који заступа директор Видосав 

Стевановић 

 

Период важења уговора:  

Добављач је дужан да испоруку добара и завршетак комплетних радова изврши у 

року од 120 дана од дана добијања писменог обавештења од Наручиоца о стицању 

услова за започињање посла (увођење у посао) 
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