
  

 

 

 

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: добра – Набавка јединственог система за контролу 

приступа и евиденцију радног времена на објектима ОЈ ITS (48612000 Систем за 

управљања базама података) 

 

Уговорена вредност: Укупна уговорена цена са свим пратећим трошковима 

износи 653.738,40 динара без пореза на додату вредност, односно 784.486,08 

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 04. новембра 2020. године примљена је понуда од једног 

понуђача 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

Понуда понуђача «SOLUTIS» d.о.о. Нови Београд, је једина понуђена и износи 

653.738,40 динара без пореза на додату вредност, односно 784.486,08 динара са 

порезом на додату вредност   

 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Понуда понуђача «SOLUTIS» d.о.о. Нови Београд, је једина понуђена, прихватљива 

и износи 653.738,40 динара без пореза на додату вредност, односно 784.486,08 

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 04. јануара 2021. године 

 

Датум закључења уговора:  

Уговор је закључен дана 01.07.2021. године 

 

Основни подаци о добављачу:  

«SOLUTIS» d.о.о. Нови Београд, Булевар Арсенија Чарнојевића број 107, матични 

број 17085751, ПИБ 101710481, број рачуна 285-2291000000287-80 отворен код 

«SBERBANK SRBIJA» AD Београд, телефон 011/3111-202, који заступа директор 

Татјана Куколеча 

 

Период важења уговора:  

Добављач је дужан да испоруку заштитне опреме из овог уговора изврши у року од 

45 дана од дана пријема писаног обавештења Наручиоца Добављачу да су се 

стекли услови за почетак реализовања уговора. 

Добављач је дужан да добра испоручи у магацин Бродарска бб, Београд.  

Монтажа ће се реализовати по објектима Тунелских оперативних Центара ТОЦ 

,,Банцарево'' DP-A4, ТОЦ ,,Бранчићи'' DP-A2, ТОЦ ,,Димитровград'' DP-A4, ОУЦ 

,,Грделичка клисура'' DP-A1, ОУЦ Београд  ,,Петлово брдо'' DP-A1, ТОЦ ,,Шарани'' 

DP-A2 и локација ,,ПО Газела'' Бродарска бб, Београд. 

 


