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: радови – Одржавање дела државних путева I и II реда у
Републици Србији – ПАРТИЈА 6. Југ 4 (Ј4) општине: Прешево, Бујановац, Врање,
Владичин Хан, Трговиште, Сурдулица, Босилеград (45233141 Радови на
одржавању путева)
Уговорена вредност: Укупна уговорена цена са свим пратећим трошковима
износи 1.422.016.481,91 динара без пореза на додату вредност, односно
1.706.419.778,29 динара са порезом на додату вредност за првих годину дана, док
ће се за другу и трећу годину наведена вредност одредити у складу са средствима
предвиђеним за предметну набавку у програмима пословања Наручиоца
Критеријум за доделу уговора:
Додела уговора је извршена применом критеријума „Најнижа понуђена цена“
Број примљених понуда:
Благовремено до дана 07. августа 2017. године примљена су понуде од два
понуђача
Највиша и најнижа понуђена цена:
Понуда понуђача «TRACE PZP VRANJE» d.o.o. Врање, је највиша понуђена и
износи 1.695.821.948,28 динара без пореза на додату вредност, односно
2.034.986.337,94 динара са порезом на додату вредност, а заједничка понуда групе
понуђача «ИНТЕГРАЛ ИНЖЕЊЕРИНГ» а.д. Лакташи, Република Српска, Босна и
Херцеговина, «ПРИЈЕДОРПУТЕВИ» а.д. Приједор, Република Српска, Босна и
Херцеговина и «КОЗАРАПУТЕВИ» д.о.о. Бања Лука, Република Српска, Босна и
Херцеговина, је најнижа понуђена и износи 1.397.015.440,35 динара без пореза на
додату вредност, односно 1.676.418.528,42 динара са порезом на додату вредност

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:
Понуда понуђача «TRACE PZP VRANJE» d.o.o. Врање, је највиша понуђена,
прихватљива и износи 1.695.821.948,28 динара без пореза на додату вредност,
односно 2.034.986.337,94 динара са порезом на додату вредност, а заједничка
понуда групе понуђача «МБА – РАТКО МИТРОВИЋ НИСКОГРАДЊА» д.o.o.
Нови Београд, «МБА МИЉКОВИЋ» д.o.o. Нови Београд, «КРУШЕВАЦПУТ» а.д.
Крушевац, АД «СРЕМПУТ» Рума, «EURO GARDI GROUP» d.o.o. Нови Сад и
«TRAFFIC DESIGN» d.o.o. Београд, је најнижа понуђена, прихватљива и износи
1.422.016.481,91 динара без пореза на додату вредност, односно 1.706.419.778,29
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 08. фебруара 2018. године
Датум закључења уговора:
Уговор је закључен дана 27.02.2018. године
Основни подаци о добављачу:
«МБА – РАТКО МИТРОВИЋ НИСКОГРАДЊА» д.о.о. Нови Београд, Улица
Савски насип број 1-3, матични број 06971601, ПИБ 10000261, број рачуна 16041157-86, отворен код «BANCA INTESA» a.d. Београд, који заступа директор Илија
Ђорђевић дипл.грађ.инж. (у даљем тексту: Извођач)
Чланови групе понуђача:
«МБА – МИЉКОВИЋ» д.о.о. Нови Београд, Булевар Михајла Пупина број 181,
матични број 09134719, ПИБ 103899870, који заступа директор Јелена Мојашевић,
е.ц.ц.
«КРУШЕВАЦПУТ» а.д. Крушевац, Улица Јасички пут број 65, матични број
07146825, ПИБ 100474120, који заступа директор Зорица Станковић,
дипл.грађ.инж.,
АД «СРЕМПУТ» Рума, Трг Ослобођења број 12, матични број 08040664, ПИБ
101339701, који заступа директор Милојица Марковић, дипл.грађ.инж.,
«EURO GARDI GROUP» d.o.o. Нови Сад, Улица Руменачка број 17, матични број
08660271, ПИБ 100723368, који заступа директор др Зоран Флорић, дипл.грађ.инж.
«TRAFFIC DESIGN» d.o.o. Београд, Улица Војводе Степе број 114/2/25А, матични
број 20864974, ПИБ 104092595, који заступа директор Бојан Јовановић,
дипл.грађ.инж.
Период важења уговора:
Три године од 01. априла 2018. године

