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Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 

Дирекција за водне путеве 
Француска бр.9 
Београд 
 
www.plovput.gov.rs 
 
Орган државне управе 
 
Радови – ремонт и реконструкција постојећег путничког лифта у згради Дирекције     
50750000 
Уговорена вредност износи: 
 

Вредност уговора о јавној набавци  
(без  ПДВ-а),  
  1.600.000,00 динара 
Вредност уговора о јавној набавци  
(са  ПДВ-ом),  
  1.920.000,00 динара 

 
Критеријуми         

МГСИ-Дирекција за водне путеве је уговор о јавној набавци доделити применом критеријума  
«економски најповоњније понуде„  
 

МГСИ-Дирекција за водне путеве ће уговор о јавној набавци доделити применом критеријума 
економски најповољније понуде: 

Ред. 

број 
Критеријуми 

Број 

пондера 

I Укупна цена без ПДВ 60 

II Висина аванса 20 

III Рок за извођење радова 20 

 УКУПНО : 100 

 

 I   УКУПНА ЦЕНА : Максимално 60 пондера 

  За најнижу понуђену укупну цену без ПДВ додељује се 60 пондера.  
Сваки следећи пондер за понуђену укупну цену без ПДВ-а, израчунава се по формули : 

 
Најнижа понуђена укупна цена без ПДВ  х  60 

Понуђена укупна цена без ПДВ 
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             II ВИСИНА ТРАЖЕНОГ АВАНСА:  -  Максимално 20 пондера 
                     Максимална висина аванса износи 50%. Понуђачу који не буде захтевао аванс 
додељује се 20 бодова.  

Сваки следећи пондер за понуђену укупну цену без ПДВ-а, израчунава се по формули : 
 

Најниже  захтевани аванс  х  20 
Висина захтеваног аванса 

 
 III  РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА:  -  Максимално 20 пондера 

 За најниже понуђени рок , додељује се 20 пондера.  
Сваки следећи пондер за понуђени рок израчунава се по формули :  

 
Најкраће понуђени рок х  20 

Понуђени рок 
 

Број примљених понуда – 2 (две) 

Понуђена цена                            највиша:    1.600.000,00  динара 

                                                     најнижа:     1.514.500,00  динара 

Понуђена цена код                    највиша:      1.600.000,00 динара 

 прихватљивих понуда             најнижа:       1.920.000,00  динара 

У уговору нема подизвођача. 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 30.октобар 2017.године 

Датум закључења уговора:  06.новембар 2017..године 

Добављач: : „ТЕКО лифтови“ д.о.о. Београд, ул. Церска р.6.    

ПИБ: 106175355 

Матични број: 20548622 

Околности које представљају основ за измену уговора: нема 

Период важења уговора: 60 дана од дана потписивања уговора. 

Остале информације:   / 


