
  

 

 

 

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 – Израда пројекта рехабилитације моста преко 

Пута (код Параћина), на државном путу IА реда број 1, на km 740+850 (71322000 – 

Услуге техничког пројектовања у грађевинарству за нискоградњу). 

 

Уговорена вредност: Укупна уговорена износи 348.000,00 динара без пореза на 

додату вредност.  

  

Критеријум за доделу уговора:  

Додела уговора је извршена применом критеријума „ Најнижа понуђена цена“. 

 

Број примљених понуда:  

Благовремено до дана 25. фебруара 2015. године примљене су понуде четири 

понуђача. 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

Понуда понуђача «GMP GRAMONT - NS» d.o.o. Нови Сад је највиша понуђена и 

износи 391.000,00 динара без пореза на додату вредност, односно 469.200,00 динара 

са порезом на додату вредност, а понуда понуђача «ASMEC Consultants» d.o.o. 

Београд је најнижа понуђена и износи 348.000,00 динара без пореза на додату 

вредност, односно 417.600,00 динара са порезом на додату вредност. 

 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Понуда понуђача «GMP GRAMONT - NS» d.o.o. Нови Сад је највиша понуђена и 

износи 391.000,00 динара без пореза на додату вредност, односно 469.200,00 динара 

са порезом на додату вредност, а понуда понуђача «ASMEC Consultants» d.o.o. 

Београд је најнижа понуђена и износи 348.000,00 динара без пореза на додату 

вредност, односно 417.600,00 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 13.03.2015. године 

 

Датум закључења уговора:  

Уговор је закључен дана 01.04.2015. године 

 

Основни подаци о добављачу:  

«ASMEC Consultants» d.o.o. Београд, ул. Адмирала Вуковића број 21, матични број 

20289244, ПИБ 105016575, број рачуна 160-277449-86 код „Banca Intesa“, телефон 

011/328-4046, које заступа директор Владимир Перић. 

 

Период важења уговора:  

Рок за завршетак израде Пројекта је 42 дана од дана закључења уговора. 

 


