
  

 

 

 

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 – Еспресо кафа за аутомате у кафе кухињама 

(15861000 – Кафа) 

  

Уговорена вредност: Уговорену цену чини испорука еспресо кафе франко кухиње 

Наручиоца у Београду, са укупном ценом из прихваћене понуде у износу од 

2.075,00 динара без пореза на додату вредност, за један килограм еспресо кафе, с 

тим да укупна вредност испоручених добара са свим трошковима не може бити 

већа од 666.600,00 динара без пореза на додату вреност 

Критеријум за доделу уговора:  

Додела уговора је извршена применом критеријума „Најнижа понуђена цена по 

килограму“ 

 

Број примљених понуда:  

Благовремено до дана 25. октобра 2018. године примљене су понуде од два 

понуђача 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

Понуда понуђача «SIT SYSTEMS» d.o.o. Београд, је највиша  понуђена и износи 

3.900,00 динара без пореза на додату вредност за један килограм еспресо кафе у 

зрну I квалитета, односно 4.680,00 динара са порезом на додату вредност за један 

килограм еспресо кафе у зрну I квалитета, а понуда понуђача «STRAUSS 

ADRIATIC» d.о.о. Шимановци, је најнижа понуђена и износи 2.075,00 динара без 

пореза на додату вредност за један килограм еспресо кафе у зрну I квалитета, 

односно 2.490,00 динара са порезом на додату вредност за један килограм еспресо 

кафе у зрну I квалитета 

 

 

 



  

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Понуда понуђача «SIT SYSTEMS» d.o.o. Београд, је највиша  понуђена, 

прихватљива и износи 3.900,00 динара без пореза на додату вредност за један 

килограм еспресо кафе у зрну I квалитета, односно 4.680,00 динара са порезом на 

додату вредност за један килограм еспресо кафе у зрну I квалитета, а понуда 

понуђача «STRAUSS ADRIATIC» d.о.о. Шимановци, је најнижа понуђена, 

прихватљива и износи 2.075,00 динара без пореза на додату вредност за један 

килограм еспресо кафе у зрну I квалитета, односно 2.490,00 динара са порезом на 

додату вредност за један килограм еспресо кафе у зрну I квалитета 

 

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 27. новембра 2018. године 

 

Датум закључења уговора:  

Уговор је закључен дана 23.01.2019. године 

 

Основни подаци о добављачу:  

«STRAUSS ADRIATIC» d.о.о. Шимановци, Улица Милоша Обилића број 41, 

матични број 06299997, ПИБ 100001087, број рачуна 275-220007992-53 код 

«SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA» АD Београд, телефон 022/408 000, који 

заступају директор Синиша Даничић и заступник Верица Теофиловић 

 

Период важења уговора:  

Сукцесивно у периоду од годину дана од дана закључења уговора  

 

 


