
  

 
 

 

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: 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 

Назив наручиоца: Јавно предузеће „Путеви Србије“ 

 

Адреса наручиоца: Београд, Булевар краља Александра 282 

 

Интернет страница наручиоца: www.putevi-srbije.rs 

 

Врста наручиоца: јавно предузеће 

 

Врста поступка јавне набавке: отворени 

 

Предмет јавне набавке: услуга – Студија оправданости са Идејним пројектом 

изградње брзе саобраћајнице IБ реда, гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) - 

Сомбор - Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – гранични прелаз са 

Румунијом (Наково), (ознака из Општег речника набавки: 71322000 Услуге 

техничког пројектовања у грађевинарству за нискоградњу). 

 

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:  

 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Економски 

најповољније понуде“ са следећим елементима критеријума: 

 

Рбр Елементи критеријума 
Бр. бодова 

(БПК) 

1 Понуђена цена 50 

2 
Референце стручног особља на појединој планско-

техничкој документацији 
50 

 УКУПНО БОДОВА (ПОНДЕРА)  (УБ) 100 

У случају истог збира додељених пондера по напред наведеним елементима основног 

критеријума, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио 

нижу укупну цену. Уколико две или више понуда имају исту укупну цену као 

најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок за 

израду Студије оправданости са Идејним пројектом. 

 



  

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је 

конкурсна документација доступна: 

 

Конкурсна документација се преузима у складу са одредбама члана 62. став 1. 

Закона о јавним набавкама, односно са Портала јавних набавки или са интернет 

страница наручиоца: www.putevi-srbije.rs 

 

Начин подношења понуда и рок: 

 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 

кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 

утврдити да се први пут отвара.  

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да 

се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој 

понуди. 

Понуду доставити на адресу: Јавно предузеће „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ Београд, 

Булевар краља Александра број 282, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку 

услуга – Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе 

саобраћајнице IБ реда, гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) - Сомбор 

- Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – гранични прелаз са Румунијом 

(Наково), ЈН бр 65/2020 – НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом 

уколико је примљена од стране наручиоца до понедељка 19. октобра 2020. године 

до 09,30 часова. 

 

Место, време и начин отварања понуда: 

  

Јавно отварање понуда извршиће комисија ЈП «Путеви Србије» дана 19. октобра 

2020. године у 10,00 часова у просторијама  ЈП «Путеви Србије» у Београду, 

Булевар краља Александра број 282 у сали на првом спрату. 

 

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку 

отварања понуда: 

 

Oвлашћени представници понуђача морају комисији поднети писмену пуномоћ за 

заступање понуђача у поступку отварања понуда. 

 

Рок за доношење одлуке: 

 

Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 дана од дана отварања понуда. 

 

Лица за контакт: 

  

Информације у вези са предметном јавном набавком могу се добити сваког радног 

дана у периоду од 10,00 до 14,00 часова на телефон 011/30-40-687, Одељење за 

јавне набавке и уговоре, e-mail: javnenabavke@putevi-srbije.rs 
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Belgrade, Bulevar kralja Aleksandra 282 www.putevi-srbije.rs 

In accordance with the Article 57. Items 1. and 2. of the Law on Public Procurements                                       

(“Official Gazette RS”, no.124/12, 14/15 and 68/15) 

 

We hereby announce: 

 

REQUEST FOR PROPOSALS 

 

Investor: Public Enterprise “Roads of Serbia” 

 

Address: Belgrade, Bulevar kralja Aleksandra 282 

 

Website: www.putevi-srbije.rs 

 

Type of investor: public enterprise 

 

Type of public procurement: open 

 

Subject of public procurement: service – Feasibility Study with Preliminary Design for 

the construction of IB category expressway, Border Crossing with Hungary (Bački Breg) 

– Sombor – Kula – Vrbas – Srbobran – Bečej – Kikinda – Border Crossing with Romania 

(Nakovo), (reference from the Common Procurement Vocabulary: 71322000 Road 

engineering designing services). 

 

Criterium, criteria elements for contract awarding:  

 

The selection of the most favourable bid shall be performed by applying the criterium 

“Most Economically Advantageous Tender” with the following criteria elements: 

 

No. Criteria elements 
No. of points 

(BPK) 

1 Offered price 50 

2 
References of expert staff on respective planning and 

technical documents  
50 

 TOTAL POINTS (WEIGHTS)  (TP) 100 

In case of identical sums of awarded weights in accordance with the aforementioned basic 

criteria, the most favourable shall be the one by the bidder offering a lower total price. If 

two or more bids have the same total price, the most favourable shall be the one by the 

bidder offering a shorter deadline for the preparation of the Feasibility Study with the 

Preliminary Design. 



  

Tender documents are issued, i.e. downloaded at the website: 

 

Tender documents are issued in line with the provisions of Article 62. Item 1. of the Law 

on Public Procurements, i.e. from the Public Procurements Portal or from the Investor’s 

website: www.putevi-srbije.rs 

 

Bidding procedure and deadline: 

 

The bidders submit proposals directly or by post in a closed envelope or a box, sealed in 

such manner that, during the opening of bids, one can establish with certainty that it is 

being opened for the first time.  

Name and address of the bidder shall be written on the back of the envelope or on the 

box.  

In case of a group bid submittal, it should be indicated so on the envelope, together with 

the name and address of each participant of the group.  

The bid shall be delivered to the following address: Public Enterprise “ROADS OF 

SERBIA“ Belgrade, Bulevar kralja Aleksandra 282, with the note: ”Bid for public 

procurement of services - Feasibility Study with Preliminary Design for the 

construction of IB category expressway, Border Crossing with Hungary (Bački 

Breg) – Sombor – Kula – Vrbas – Srbobran – Bečej – Kikinda – Border Crossing 

with Romania (Nakovo), JN no.65/2020 – DO NOT OPEN”. The bid is considered 

timely if received by the Investor by Monday, 19th October, 2020, at 09:30h. 

 

Place, time and bidding procedure: 

  

Public opening of bids shall be performed by the PE “Roads of Serbia“ committee on 

19th October, 2020, at 10:00h at the premises of the PE “Roads of Serbia“ in Belgrade, 

Bulevar Kralja Aleksandra no.282, at the conference hall on the first floor. 

 

Conditions under which the bidders may participate in the bid opening procedure: 

 

Authorized representatives of bidders must submit to the Committee a written Power of 

Attorney for representing the bidder in the bid opening procedure. 

 

 

Deadline for decision making: 

 

The decision on contract awarding shall be made within 25 days from the day of the bid 

opening. 

 

Contact persons: 

Information regarding the subject public procurement may be obtained on every work 

day in the period from 10:00h tо 14:00h at the following phone number 011/30-40-687, 

Department for Public Procurement and Contracts, e-mail: javnenabavke@putevi-

srbije.rs.  
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