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(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) 

 

 

објављује: 

 

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: радовa – Изградња новог моста преко Подвршке реке на 

km 20+684 државног пута IБ реда бр. 35, деоница: Милутиновац – Брза Паланка (ID 

3504) (45221110 Радови на изградњи мостова) 

 

Уговорена вредност: Укупна уговорена цена са свим пратећим трошковима 

износи 96.021.854,00 динара без пореза на додату вредност, односно 115.226.224,80 

динара са порезом на додату вредност 

Критеријум за доделу уговора:  

Додела уговора је извршена применом критеријума „Економски најповољније 

понуде“ 

 

Број примљених понуда:  

Благовремено до дана 01. августа  2019. године примљене су понуде од три 

понуђача 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

Понуда понуђача «STRABAG» d.o.o. Нови Београд – Огранак ПЗП Зајечар, је 

нajвишa пoнуђeнa и изнoси 174.562.959,60 динара без пореза на додату вредност, 

односно 209.475.551,52 динара са порезом на додату вредност, а понуда понуђача 

«ИНГРАП-ОМНИ» д.o.o. Београд, је најнижа понуђена и износи 96.021.854,00 

динара без пореза на додату вредност, односно 115.226.224,80 динара са порезом на 

додату вредност 

 

 

 

 

 



  

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Заједничка понуда групе понуђача «BAUWESEN» d.o.o. Лазаревац и «PIM 

HIDROINZENJERING» Београд, је нajвишa пoнуђeнa, прихватљива и изнoси 

97.098.150,00 динара без пореза на додату вредност, односно 116.517.780,00 динара 

са порезом на додату вредност, а понуда понуђача «ИНГРАП-ОМНИ» д.o.o. 

Београд, је најнижа понуђена, прихватљива и износи 96.021.854,00 динара без 

пореза на додату вредност, односно 115.226.224,80 динара са порезом на додату 

вредност 

 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  

Понуђач нема Подизвођача 

 

Датум доношења одлуке о додели уговора:  

Одлука о додели уговора је донета дана 26. августа 2019. године 

 

Датум закључења уговора:  

Уговор је закључен дана 27.08.2019. године 

 

Основни подаци о добављачу:  

«ИНГРАП-ОМНИ» д.o.o. Београд, Улица Држићева број 15, матични број 

06950639, ПИБ 101496917, број рачуна 265-6910310000475-32, отворен код 

«RAIFFEISEN BANK» AD Београд, телефон 011/2410-755, који заступа директор 

Мирко Међо 

 

Период важења уговора:  

Рок за завршетак радова је 90 календарских дана од датума пријема Писма о 

почетку радова 
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