
  

 

 

 

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 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 – ЛОТ 8: Пројектовање и изградња денивелисане 

раскрснице „Нова Пазова“ – Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу и 

надзор над радовима (71247000 – Надзор грађевинских радова) 

 

Уговорена вредност: Укупна уговорена вредност износи 7.852.000,00 динара без 

пореза на додату вредност.   

  

Критеријум за доделу уговора:  

Додела уговора је извршена применом критеријума „Најнижа понуђена цена без 

ПДВ-а“. 

 

Број примљених понуда:  

Благовремено до дана 18. марта 2015. године примљене су понуде од три понуђача. 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

Заједничка понуда групе понуђача «ВИА ПРОЈЕКТ» д.о.о. Београд, 

«МОСТПРОЈЕКТ» а.д. Нови Београд и «ПУТИНВЕСТ» Земун, је највиша 

понуђена и износи 9.805.000,00 динара без пореза на додату вредност, односно 

11.766.000,00 динара са порезом на додату вредност, а заједничка понуда групе 

понуђача Огранак Института за грађевинарство «ИГ» д.о.о. Бања Лука – Београд, 

Институт за грађевинарство «ИГ» д.о.о. Бања Лука, «GEO-PROJEKT SM» d.о.о. 

Сремска Митровица и «DUO BACCO» d.о.о. Београд је најнижа понуђена и износи 

5.124.000,00 динара без пореза на додату вредност, односно 6.148.800,00 динара са 

порезом на додату вредност. 

 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Заједничка понуда групе понуђача «ВИА ПРОЈЕКТ» д.о.о. Београд, 

«МОСТПРОЈЕКТ» а.д. Нови Београд и «ПУТИНВЕСТ» Земун, је највиша 

прихватљива понуђена и износи 9.805.000,00 динара без пореза на додату вредност, 

односно 11.766.000,00 динара са порезом на додату вредност, а заједничка понуда 

групе понуђача «ИНСТИТУТ ЗА ПУТЕВЕ» а.д. Београд, Улица Кумодрашка бр. 

257 и «САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП» д.о.о. Београд је најнижа прихватљива 

понуђена и износи 7.852.000,00 динара без пореза на додату вредност, односно 

9.422.400,00 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 25.04.2016. године 

 

Датум закључења уговора:  

Уговор је закључен дана 16.05.2016. године 

 

Основни подаци о добављачу:  

„ИНСТИТУТ ЗА ПУТЕВЕ“ а.д. Београд, улица Кумодрашка број 254, матични 

број 07028334, ПИБ 100379929, број рачуна 105-4364-32 код „АИК БАНКЕ“ 

Београд,телефон 011/39-73-605, које заступа директор Мр Братислав Милић, 

дипл.грађ.инж. 

Члан групе понуђача: 

„САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП“ д.о.о. Београд, улица Немањина број 6/IV, 

матични број 07451342, ПИБ 100003172, које заступа генерални директор Милутин 

Игњатовић, дипл.инж. 

 

Период важења уговора:  

Добављач је дужан да све уговорене обавезе врши у периоду извршења Уговора о 

пројектовању и извођењу радова Лот 8: Пројектовање и изградња петље „Нова 

Пазова“. Рок за завршетак услуга техничке контроле и стручног надзора је 300 

календарских дана, све у складу са клаузулом 2.3 ОУУ и ПУУ. 

  


