
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 25/2018 

за Партију 1 - Сијалице, опрема за расвету и светиљке и 

за Партију 2 - Материјал за електричне инсталације 

 

 

Наручилац: 

Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром 

„Инфраструктура железнице Србије“  

 

Адреса наручиоца: Београд, Немањина бр. 6 

 

Интернет страница: www.infrazs.rs   

 

Врста наручиоца: државна својина – акционарско друштво 

 

Врста предмета: добра – набавка материјала за одржавање ел. инсталација и расвете у 

отвореном поступку, по партијама, са предлогом за закључење оквирног споразума и то: 

- За Партију 1 - Сијалице, опрема за расвету и светиљке 

- За Партију 2 - Материјал за електричне инсталације 

назив и ознака из општег речника набавке – 31000000 – електричне машине, апарати, 

опрема и потрошни материјал,расвета и то: 

 

 

Уговорена вредност оквирног споразума:  

- За Партију 1 - 29.990.000,00 динара без ПДВ-а 

- За Партију 2 - 29.990.000,00 динара без ПДВ-а 

Критеријум за доделу оквирног споразума за Партију 1 и Партију 2: најнижа 

понуђена цена 

 

Број примљених понуда: 

- За Партију 1 – 2 

- За Партију 2 – 3 

Понуђенa ценa за Партију 1: 

- највиша:  7.496.000,00 динара без ПДВ-а 

- најнижа:  7.291.450,00 динара без ПДВ-а              

 

Понуђенa ценa за Партију 2: 

- највиша:  2.355.498,00 динара без ПДВ-а              

- најнижа:  2.099.090,00 динара без ПДВ-а  

 

Понуђенa ценa код прихватљивих понуда за Партију 1:     
- највиша:  7.496.000,00 динара без ПДВ-а 

- најнижа:  7.291.450,00 динара без ПДВ-а              

 

Понуђенa ценa код прихватљивих понуда за Партију 2:     
- највиша:  2.355.498,00 динара без ПДВ-а              

- најнижа:  2.099.090,00 динара без ПДВ-а  

 

 

http://www.zeleznicesrbije.com/


Датум доношења одлуке о додели оквирног споразума: 24.10.2018. године 

 

 

Датум закључења оквирног споразума за Партију 1: 16.11.2018. год. 

 

Основни подаци о добављачу:  

„Mak Trade Group“д.о.о., адреса: Подавалска 2б,  Београд, МБ:20016434,               

ПИБ: 104165607  

 

Период важења оквирног споразума: до испуњења свих уговорнх обавеза, а максимално 

24 месеца од датума ступања на снагу оквирног споразума. 

 

 

Датум закључења оквирног споразума за Партију 2: 19.11.2018. год. 

 

Основни подаци о добављачу:  

„GALEB SYSTEM“ д.о.о.  адреса: Поцерска 111, 15000 Шабац,  МБ: 20137738,  ПИБ: 

104478592 

„Елмакс“д.о.о., као носилац посла, адреса: Браће Игњатовића 29а, 18000 Ниш,       

МБ: 06956521, ПИБ: 100335334 у заједничкој понуди са „Алфатец“д.о.о., адреса: 

Булевар Николе Тесле 63/5, 18000 Ниш 

 

Период важења оквирног споразума: до испуњења свих уговорнх обавеза, а максимално 

24 месеца од датума ступања на снагу оквирног споразума. 

 


