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МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ 

Дирекција за водне путеве 
Француска бр.9 
Београд 
 
www.plovput.gov.rs 
 
Орган државне управе 
 
Добра – средства за личну заштиту на раду 
18444110; 18321000; 18223200;18424000; 18221200;18113000;18443320;188812200;18800000 
 
Уговорена вредност износи: 
 

Вредност уговора о јавној набавци  
(без  ПДВ-а),  
   455.000,00 динара 
Вредност уговора о јавној набавци  
(са  ПДВ-ом),  
  546.000,00 динара 

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

1.  Укупна цена се бодује на следећи начин: Максимално број бодова износи 80  

За најнижу понуђену укупну цену без ПДВ додељује се 80 бодова.  
Сваки следећи бод за понуђену укупну цену без ПДВ, израчунава се по формули : 

Најнижа понуђена укупна цена без ПДВ-а  x  80 

Понуђена укупна цена без ПДВ 

1. Дужина гарантног рока: Максимални број бодова износи 20 
Број добијених бодова из табеле представља максимални број бодова по сваком артиклу.  
Јединична вредност понуде сваког понуђача се посматра у односу на најдуже понуђени гарантни 
рок и израчунава се по моделу обрасца за цену. 

 Расподела 20 бодова дужине гаранције је приказана у табели 2.: 

Табела 2. Расподела бодова дужине гаранције 

Р.б.  Назив заштитног средства 
Максималан број 

бодова 

1. Заштитно радно одело  3  

2. Зимска јакна  2  
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3. Гумене чизме кратке са платненом поставом  2  

4. Радне ципеле полудубоке  4  

5. Радне ципеле плитке  4  

6. Грудњак без рукава  2  

7. Зимско радно одело  3  

                                                                                            УКУПНО 20 

Број примљених понуда – 2 (две) 

Понуђена цена                            највиша:    456.640,00   динара 

                                                     најнижа:     455.000,00  динара 

Понуђена цена код                    највиша:     456.640,00  динара 

 прихватљивих понуда             најнижа:     455.000,00 динара 

У уговору нема подизвођача. 

Датум доношења одлуке о додели уговора:  24. јула 2014.године 

Датум закључења уговора:  12. децембра  2014.године 

Добављач: : „АЛБО “  д.о.о. Батајница, Београд ул. Војвођанских бригада бр. 56.   

ПИБ: 100106290 

Матични број: 07924011 

Околности које представљају основ за измену уговора: нема 

Период важења уговора:  70 дана од дана потписивања уговора. 

.Остале информације: / 


