
  

 

 

 

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, 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: услуга – Пројекат мапирања ризика на мрежи државних 

путева (75241000 Услуге у области јавне безбедности) 

 

Уговорена вредност: Укупна уговорена цена са свим пратећим трошковима 

износи 3.420.000,00 динара без пореза на додату вредност, односно 4.104.000,00 

динара са порезом 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 22. јануара 2018. године примљена је понуда од једног 

понуђача 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

Заједничка понуда групе понуђача «AMSS – CENTAR ZA MOTORNA VOZILA» 

d.o.o. Београд, «GDi SOLUTIONS» d.o.o. Нови Београд и «S – PROJEKT» d.o.o. 

Нови Београд, је једина понуђена и износи 3.420.000,00 динара без пореза на 

додату вредност, односно 4.104.000,00 динара са порезом на додату вредност 

 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Заједничка понуда групе понуђача «AMSS – CENTAR ZA MOTORNA VOZILA» 

d.o.o. Београд, «GDi SOLUTIONS» d.o.o. Нови Београд и «S – PROJEKT» d.o.o. 

Нови Београд, је једина понуђена, прихватљива и износи 3.420.000,00 динара без 

пореза на додату вредност, односно 4.104.000,00 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 01. фебруара 2018. године 

 

Датум закључења уговора:  

Уговор је закључен дана 20.02.2018. године 

 

Основни подаци о добављачу:  

«AMSS – CENTAR ZA MOTORNA VOZILA» d.o.o. Београд, Улица Кнегиње Зорке 

број 58, матични број 17207296, ПИБ 100345283, број рачуна 160-202479-53, 

отворен код «BANCA INTESA» AD Београд, телефон 065/987-8810, који заступа 

директор Милан Божић  

Чланови групе понуђача: 

«GDi SOLUTIONS» d.o.o. Нови Београд, Булевар Михајла Пупина број 165е, 

матични број 17164082, ПИБ 100249211, који заступа директор Нинослав Митрић 

«S – PROJEKT» d.o.o. Нови Београд, Улица Ђорђа Станојевића број 11ђ, матични 

број 17514644, ПИБ 103101929, који заступа директор Боривоје Алексић 

 

Период важења уговора:  

Рок за завршетак израде прелиминарне верзије пројекта је 180 дана од дана 

закључења уговора. 

Рок за поступање по примедбама Наручиоца и достављање финалне верзије 

пројекта је 15 дана по добијању примедби и коментара Наручиоца 

 

 


