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МИНИСТАРСТВО САОБРАЋАЈА 

Дирекција за водне путеве 
Француска бр.9 
Београд 
 
www.plovput.gov.rs 
 
Орган државне управе 
 
Услуга –интернет конекција за РИС систем 
72400000-услуге интернета 
 
Уговорена вредност износи: 
 

Вредност уговора о јавној набавци  
(без  ПДВ-а),  
 1.350.000,00  динара 
Вредност уговора о јавној набавци  
(са  ПДВ-ом),  
  1.620.000,00 динара 

 
Критеријуми         
МГСИ-Дирекција за водне путеве је уговор о јавној набавци доделити применом критеријума „ 
економски најповољније понуде“ по следећој методологији: 

 Брзина преноса података: Максималан број бодова износи 66,3 

Понуђач је дужан да у Обрасцу понуде , попуну тражене податке у табели за наведене локације 
(укупно 17 /седамнаест/ локација). 

Број добијених бодова из табеле се множи коефицијентом 0,65 и добија се вредност пондера за 
критеријум брзина преноса података. 

Локације ће бити вредноване по следећeм принципу: 

0-0,99 Mbit/sec  (прихватљиво само за локацију под редним бројем 6) – 1 бод 
1-1,99Mbit/sec – 1 бод 
2-4,99Mbit-sec – 3 бода 
5Мbit/sec i више – 6 бодова 
 

Локација 

1. Бездан 
2. Богојево 
3. Нови Сад 
4. Костолац 
5. Велико Градиште 
6. Брњица 
7. Лепенски Вир 
8. Доњи Милановац 
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9. Голо Брдо 
10. Голо Брдо VIP 
11. ХЕ Ђердап 1 
12. Вајуга 
13. ХЕ Ђердап 2 
14. Обреновац 
15. Сремска Митровица 
16. Кузмин 
17. База Макиш   

 

 Време за реализацију посла се бодује на следећи начин: Максималан број бодова износи 20 

Време за реализацију посла биће бодовано по следећој скали: 
14 дана –1 бод 
од 8 до 13 дана – 10 бодова 
До 7 дана – 20 бодова 
Максимално време за реализацију посла у Партији 3 је 14 дана. 
 

Цена се бодује на следећи начин: Максимално број бодова износи 13,7 
За најнижу понуђену укупну цену без ПДВ-а додељује се 13,7 бодова.  
Сваки следећи бод за понуђену укупну цену без ПДВ-а, израчунава се по формули : 

 
Најнижа понуђена укупна цена без ПДВ  x  13,7 

                                               Понуђена укупна цена без ПДВ 

Број примљених понуда – 2 (две) 

Понуђена цена                            највиша:    1.793.980,00 динара 

                                                     најнижа:     1.350.000,00 динара 

Понуђена цена код                    највиша:     1.350.000,00  динара 

 прихватљивих понуда             најнижа:     1.350.000,00  динара 

У уговору нема подизвођача. 

Датум доношења одлуке о додели уговора:  01. август  2014.године 

Датум закључења уговора:   12. август 2014..године 

Добављач: „СУР ЕЛИТЕ“  Дејан Живанић ПР, Кладово, ул. Краља Александра бр.11 

ПИБ: 102182710 

Матични број: 55539308 

Околности које представљају основ за измену уговора: нема 
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Период важења уговора:  13 месеци од дана потписивања уговора. 

.Остале информације: / 


