
  

 

 

 

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 – Изградња КК за СМУС – Обилазница око 

Београда, (ознака из Општег речника набавки: 34996000 Опрема за надзор, 

сигурност и сигнализацију у друмском саобраћају). 

 

Уговорена вредност: Укупна уговорена вредност са свим трошковима износи 

4.987.488,75 динара без пореза на додату вредност односно 5.984.986,50 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 23. октобра 2018. године примљена је понуда од два 

понуђача 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

Заједничка понуда групе понуђача «ЛОГО» д.о.о. Београд и «РИТЕЛ ПЛУС» д.о.о. 

Нови Београд, је највиша понуђена и износи 4.997.566,00 динара без пореза на 

додату вредност, односно 5.997.079,20 динара са порезом на додату вредност, а 

понуда понуђача «KBV DATACOM» d.o.o. Нови Београд, је најнижа понуђена и 

износи 4.987.488,75 динара без пореза на додату вредност, односно 5.984.986,50 

динара са порезом на додату вредност. 

 

 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Заједничка понуда групе понуђача «ЛОГО» д.о.о. Београд и «РИТЕЛ ПЛУС» д.о.о. 

Нови Београд, је највиша понуђена прихватљива понуда и износи 4.997.566,00 



  

динара без пореза на додату вредност, односно 5.997.079,20 динара са порезом на 

додату вредност, а понуда понуђача «KBV DATACOM» d.o.o. Нови Београд, је 

најнижа понуђена прихватљива понуда и износи 4.987.488,75 динара без пореза на 

додату вредност, односно 5.984.986,50 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 12. децембра 2018. године 

 

Датум закључења уговора:  

Уговор је закључен дана 08.01.2019. године 

 

Основни подаци о добављачу:  

«KBV DATACOM» d.o.o., Нови Београд, ул. Милентија Поповића бр. 9, матични 

број 20718749, ПИБ 106983968, број рачуна 340-0000011014236-78 код „ERSTE 

BANKE“ a.d., телефон 011/4148-220, које заступа директор Драган Килибарда 

 

Период важења уговора:  

Добављач је дужан да цео посао изврши у року од 120 дана од дана увођења у 

посао. 

 

 


