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ЈКП Зеленило и гробља Смедерево
Смедерево
Народног фронта бр.4
Број: В2017-1/55
24.04.2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Назив, адреса и интернет страница наручиоца: ЈКП Зеленило и гробља Смедерево,
Ул. Народног фронта бр.4 Смедерево, www.zelenilosd.rs .

Врста наручиоца: јавна предузећа – локална самоуправа

Опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН: Предмет јавне набавке је набавка
добра – електро материјал, ОРН 31700000 (Електронски, електромеханички и
електротехнички материјал ).

Уговорена вредност: 6.000.000,00 динара без ПДВ-а и то за партију број 1 – 340.000,00
динара без ПДВ-а, за партију број 2 – 260.000,00 динара без ПДВ-а , за партију број 3 –
1.020.000,00 динара без ПДВ-а, за партију број 4 – 1.410.000,00 динара без ПДВ-а, за
партију број 5 – 2.240.000,00 динара без ПДВ-а, за партију број 6 – 620.000,00 динара без
ПДВ-а, за партију број 7 – 110.000,00 динара без ПДВ-а.

Критеријум за доделу уговора: „најнижа понуђена цена“

Број примљених понуда: тридесет (30) и то за партију број 1 поднето је шест (6) понуда, за
партију број 2 поднете су три (3) понуде, за партију број 3 поднето је шест (6) понуда, за
партију број 4 поднето је пет(5) понуда, за партију број 5 поднето је четири (4) понуде, за
партију број 6 је поднето четири (4) понуде и за партију број 7 су поднете две (2) понуде.

Понуђена цена:
за партију број 1 - највиша: 560.000,00 динара без ПДВ-а

најнижа: 285.000,00 динара без ПДВ-а
за партију број 2 - највиша: 288.120,00 динара без ПДВ-а

најнижа: 221.200,00 динара без ПДВ-а
за партију број 3 - највиша: 1.851.361,00 динара без ПДВ-а

најнижа: 983.270,00 динара без ПДВ-а
за партију број 4 - највиша: 1.531.152,00 динара без ПДВ-а

најнижа: 1.083.386,50 динара без ПДВ-а
за партију број 5 - највиша: 1.949.900,00 динара без ПДВ-а

најнижа: 1.397.250,00 динара без ПДВ-а
за партију број 6 - највиша: 551.928,00 динара без ПДВ-а

најнижа: 425.053,00 динара без ПДВ-а
за партију број 7 - највиша: 102.497,00 динара без ПДВ-а

најнижа: 98.900,00 динара без ПДВ-а
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Понуђена цена код прихватљивих понуда:
за партију број 1 - највиша: 339.988,00 динара без ПДВ-а

најнижа:         285.000,00  динара без ПДВ-а
за партију број 2 - највиша: 253.200,00  динара без ПДВ-а

најнижа:         221.200,00 динара без ПДВ-а
за партију број 3 - највиша: 983.270,00 динара без ПДВ-а

најнижа: 983.270,00 динара без ПДВ-а
за партију број 4 - највиша: 1.369.850,00 динара без ПДВ-а

најнижа:        1.083.386,50 динара без ПДВ-а
за партију број 5 - највиша:        1.949.900,00  динара без ПДВ-а

најнижа:        1.768.075,00 динара без ПДВ-а
за партију број 6 - највиша: 551.928,00  динара без ПДВ-а

најнижа:          425.053,00 динара без ПДВ-а
за партију број 7 - највиша:          102.497,00  динара без ПДВ-а

најнижа: 98.900,00 динара без ПДВ-а

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Нема.

Датум доношења одлуке о додели уговора: 29.03.2017. године

Датум закључења уговора: 18.04.2017. године

Основни подаци о добављачу:
За партију број 1 и 2 – СОРТИ ОПРЕМА ДОО, Ул. Крајишка бр. 21, Земун кога
заступа директор Срђан Лазовић, Матични број: 17304399, ПИБ: 101540393,
бр.тек.рачуна: 155-23537-15 код Халкбанк АД Београд.

За партију број 3 – ЕНЕРГОИНТЕХ КИБЕРНЕТИКА ДОО, Ул. Џона Кенедија бр.10/О,
Земун кога заступа директор Стеван Ковач, Матични број: 06972152, ПИБ:102238096,
бр.тек. рачуна: 160-381610-40 код Banca Intesa АД Београд.

За партију број 4 – БУЦК ДОО, Ул. Милорада Јовановића бр. 9, Београд кога
заступа директор Зоран Васиљевић, Матични број: 07796013, ПИБ: 101020766,
бр.тек. рачуна: 160-370356-46 код Banca Intesa АД Београд.

За партију број 5 – ЕЛЕЦОМ СИСТЕМ ДОО, Ул. Владимира Поповића бр. 26/3а, Београд
кога заступа директор Желимир Вујовић,  Матични број: 17233670, ПИБ: 100012105,

бр.тек. рачуна: 265-1110310001181-45 код Raiffeisen bank АД Београд.

За партију број 6 – УНИПРОМ ДОО, Ул. Батајнички пут бр. 3а, Земун кога заступа
директор Синиша Коцић, Матични број: 17141457, ПИБ: 100014203,
бр.тек. рачуна: 160-156912-81 код Banca Intesa АД Београд.

За партију број 7 – ЕЛТЕСА ДОО, Ул. Македонска бб, Смедерево  кога заступа директор
Смиља Димитријевић, Матични број: 20031336, ПИБ: 103881207, бр.тек. рачуна: 160-
205296-41 код Banca Intesa АД Београд.




