
  

 

 

 

Београд, Булевар краља Александра 282 www.putevi-srbije.rs 

На основу члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама                                        

(„Службени гласник РС“, бр. 124/12) 

објављује се: 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

 

Назив наручиоца: Јавно предузеће „Путеви Србије“ 

 

Адреса наручиоца: Београд, Булевар краља Александра 282 

 

Интернет страница наручиоца: www.putevi-srbije.rs 

 

Врста наручиоца: јавно предузеће 

 

Предмет јавне набавке: радова – Периодично одржавање мостова и тунела на 

државном путу IБ реда број 35, деоница: Кладово – Брза Паланка, изградња новог 

моста преко Подвршке реке код Милутиновца, ИД 1298, на km. 21+549 (45221119 

– Грађевински радови на обнови мостова). 

 

Уговорена вредност: Укупна уговорена вредност износи 79.208.195,98 динара без 

пореза на додату вредност.   

  

Критеријум за доделу уговора:  

Додела уговора је извршена применом критеријума „Економски најповољнија 

понуда“. 

 

Број примљених понуда:  

Благовремено до дана 16. априла 2015. године примљене су понуде пет понуђача. 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

Понуда понуђача «ИНГРАП – ОМНИ» д.o.o. Београд је највиша понуђена и износи 

92.323.071,50 динара без пореза на додату вредност, односно 110.787.685,80 динара 

са порезом на додату вредност, а заједничка понуда групе понуђача «МЕТА 

БАЛКАН» д.о.о. Београд, «ИНТРАМОНТ» д.о.о. Ваљево, «ГИП КОНСТРУКТОР» 

д.о.о. Београд и  «ТГ СТАНДАРД» д.о.о. Београд најнижа понуђена и износи 

69.952.544,68 динара без пореза на додату вредност, односно 83.943.053,62 динара 

са порезом на додату вредност. 

 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Понуда понуђача «ИНГРАП – ОМНИ» д.o.o. Београд је највиша понуђена и износи 

92.323.071,50 динара без пореза на додату вредност, односно 110.787.685,80 динара 

са порезом на додату вредност, а понуда понуђача «ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ 

ЗАЈЕЧАР» а.д. Зајечар је најнижа понуђена и износи 79.208.195,98 динара без 

пореза на додату вредност, односно 95.049.835,18 динара са порезом на додату 

вредност. 

 



  

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  

АД «ВОЈВОДИНАПУТ-ПАНЧЕВО» Панчево, ул. Жарка Зрењанина бр.12, 

матични број 08129126, ПИБ 101055994, особа за контакт Живорад Мирковић – 

реконструкција пута (све осим претходних радова), трајна и привремена 

сигнализација и «STRABAG» d.o.o. Нови Београд, ул. Антифашистичке борбе бр. 

13А, матични број 17382977, ПИБ 100280783, особа за контакт Невенка Јаковљевић 

– претходни радови на реконструкцији пута. 

 

Датум доношења одлуке о додели уговора:  

Одлука о додели уговора је донета дана 22.05.2015. године 

 

Датум закључења уговора:  

Уговор је закључен дана 08.06.2015. године 

 

Основни подаци о добављачу:  

«ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ ЗАЈЕЧАР» а.д. Зајечар, ул. Генерала Гамбете број 68, 

матични број 07189826, ПИБ 101328839, број рачуна 265-4010310003399-37 код 

„Raiffeisen bank“, телефон 011/422-528, које заступају извршни директори Бојан 

Алексић и Јасмина Николић.  

 

Период важења уговора:  

Рок за завршетак Радова је 120 дана од датума Писма о почетку радова.  

 


