Београд, Булевар краља Александра 282 www.putevi-srbije.rs
На основу члана 57. став 1. и 2. Закона о јавним набавкама
(„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: радова – Санацијa црних тачака на државном путу IБ реда
бр. 28 – кружни ток у Ужицу, веза са државним путем IIA реда бр. 174 (45233128
Радови на изградњи кружних токова)
Уговорена вредност: Укупна уговорена вредност износи 32.832.873,51 динара без
пореза на додату вредност
Критеријум за доделу уговора:
Додела уговора је извршена применом критеријума „Најнижа понуђена укупна
цена“
Број примљених понуда:
Благовремено до дана 21. јула 2016. године примљенa je понудa од једног понуђача
Највиша и најнижа понуђена цена:
Заједничка понуда групе понуђача АД «ПУТЕВИ» Пожега и МПП «ЈЕДИНСТВО»
АД Севојно, је једина прибављена понуда са понуђеном укупном ценом у износу од
32.832.873,51 динара без пореза на додату вредност, односно 39.399.448,21 динара
са порезом на додату вредност
Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:
Заједничка понуда групе понуђача АД «ПУТЕВИ» Пожега и МПП «ЈЕДИНСТВО»
АД Севојно, је једина прибављена прихватљива понуда са понуђеном укупном
ценом у износу од 32.832.873,51 динара без пореза на додату вредност, односно
39.399.448,21 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 27.07.2016. године
Датум закључења уговора:
Уговор је закључен дана 08.08.2016. године
Основни подаци о добављачу:
АД «ПУТЕВИ» Пожега, Улица Књаза Милоша број 76, матични број 06991840,
ПИБ 101002546, број рачуна 160-177689-24, отворен код «BANCA INTESA» a.d.
Београд, телефон 031/38-16-355, које заступа директор Ђорђе Ристовић
Члан групе понуђача:
МПП «ЈЕДИНСТВО» АД Севојно, Улица Првомајска ББ, матични број 07188307,
ПИБ 102136136, које заступа директор Мића Мићић
Период важења уговора:
Рок за завршетак радова је 75 дана од датума увођења у посао

