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: услуга – Идејни пројекат са студијом оправданости моста
на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима (71322000 – Услуге техничког
пројектовања у грађевинарству за нискоградњу).
Уговорена вредност: Укупна уговорена вредност износи 19.799.000,00 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 26. јануара 2015. године примљене су понуде шест понуђача.
Највиша и најнижа понуђена цена
Заједничка понуда групе понуђача «САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП» д.о.о.
Београд и «ГЕОМЕХАНИКА» д.о.о. Београд је највиша понуђена са укупном
ценом од 34.980.000,00 динара без пореза на додату вредност, односно
41.976.000,00 динара са порезом на додату вредност, док је заједничка понуда групе
понуђача «DB INŽENJERING» d.o.o. Београд, «MHM-PROJEKT» d.o.o. Нови Сад,
«GEOM» d.o.o. Београд и «AB&CO GEOSYSTEMS» d.o.o. Нови Сад најнижа
понуђена са укупном ценом од 19.799.000,00 динара без пореза на додату вредност,
односно 23.758.800,00 динара са порезом на додату вредност.
Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:
Заједничка понуда групе понуђача «САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП» д.о.о.
Београд и «ГЕОМЕХАНИКА» д.о.о. Београд је највиша понуђена са укупном
ценом од 34.980.000,00 динара без пореза на додату вредност, односно
41.976.000,00 динара са порезом на додату вредност, док је заједничка понуда групе
понуђача «DB INŽENJERING» d.o.o. Београд, «MHM-PROJEKT» d.o.o. Нови Сад,
«GEOM» d.o.o. Београд и «AB&CO GEOSYSTEMS» d.o.o. Нови Сад најнижа

понуђена са укупном ценом од 19.799.000,00 динара без пореза на додату вредност,
односно 23.758.800,00 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 26.02.2015. године.
Датум закључења уговора:
Уговор је закључен дана 07.04.2015. године.
Основни подаци о добављачу:
Заједничка понуда групе понуђача «DB INŽENJERING» d.o.o. Београд, ул. Хаџи
Ђерина бр. 22, матични број 20688980, ПИБ 106831661, број рачуна 2651750310000472-39 код „Raiffeisen banka“, телефон 011/2400-995, које заступа
директор Душко Бобера, «MHM-PROJEKT» d.o.o. Нови Сад, улица Бранимира
Ћосића бр. 2, матични број 20424311; ПИБ: 10565738, кога заступа директор Насер
Мостафа, «GEOM» d.o.o. Београд, ул. Кумодрашка бр. 328 матични број 20340240;
ПИБ: 105212430, кога заступа директор Бојан Карас и «AB&CO GEOSYSTEMS»
d.o.o. Нови Сад, ул. Васе Стајића бр. 30, матични број 20199083; ПИБ: 104656747,
кога заступа директор Александар Бјелица.
Период важења уговора:
Рок за завршетак израде Идејног пројекта је 150 дана од дана закључења овог
уговора.

