
  

 

 

 

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 – Техничка документација за рехабилитацију 

путних објеката – тунела на државном путу IБ реда бр. 34, деоница: Голубац – 

Доњи Милановац (71322000 Услуге техничког пројектовања у грађевинарству за 

нискоградњу) 

 

Уговорена вредност: Укупна уговорена цена са свим пратећим трошковима 

износи 3.977.000,00 динара без пореза на додату вредност, односно 4.772.400,00 

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 10. октобра 2018. године примљене су понуде од три 

понуђача 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

Заједничка понуда групе понуђача «MAKSPRO» d.o.o. Земун, «ГЕОПОИНТ 

ИНЖЕЊЕРИНГ»д.o.o. Нови Сад и «ХИДРОПРОЈЕКАТ – САОБРАЋАЈ » д.o.o. 

Београд, је највиша понуђена и износи 4.650.000,00 динара без пореза на додату 

вредност, односно 5.580.000,00 динара са порезом на додату вредност, а заједничка 

понуда групе понуђача «DB INŽENJERING» d.o.o. Београд, «MHM-PROJEKT» 

d.o.o. Нови Сад и «GEOURB GROUP» d.o.o. Београд , је најнижа понуђена и износи 

3.977.000,00 динара без пореза на додату вредност, односно 4.772.400,00 динара са 

порезом на додату вредност 

 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Заједничка понуда групе понуђача «DUODEC» d.o.o. Београд, «ПУТИНВЕСТ» 

д.o.o. Земун, «GEO – TEST» d.o.o. Београд и «VODOTEHNIKA» d.o.o. Београд, је 



  

највиша понуђена, прихватљива и износи 4.600.000,00 динара без пореза на додату 

вредност, односно 5.520.000,00 динара са порезом на додату вредност, а заједничка 

понуда групе понуђача «DB INŽENJERING» d.o.o. Београд, «MHM-PROJEKT» 

d.o.o. Нови Сад и «GEOURB GROUP» d.o.o. Београд , је најнижа понуђена, 

прихватљива и износи 3.977.000,00 динара без пореза на додату вредност, односно 

4.772.400,00 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 13. фебруара 2019. године 

 

Датум закључења уговора:  

Уговор је закључен дана 15.03.2018. године 

 

Основни подаци о добављачу:  

«DB INŽENJERING» d.o.o. Београд, Улица Хаџи Ђерина број 22, матични број 

20688980, ПИБ 106831661, број рачуна 265-1750310000472-39, отворен код 

«RAIFFEISEN BANK» AD Београд, телефон 011/2400-995, који заступа директор 

Душко Бобера, дипл.грађ.инж. 

Чланови групе понуђача: 

«MHM-PROJEKT» d.o.o. Нови Сад, Улица Јована Поповића број 40, матични број 

20424311, ПИБ 105615738, који заступа директор Насер Мостафа, дипл.саоб.инж. 

«GEOURB GROUP» d.o.o. Београд, Улица Ватрослава Јагића број 14, матични број 

17513907, ПИБ 103093927, коју заступа директор Саша Миленковић 

 

Период важења уговора:  

Рок за израду техничке документације је 90 дана од дана закључења уговора. 

Обавеза Добављача је да у року од 20 дана од дана добијања Извештаја са 

евентуалним примедбама и захтевима Наручиоца поступи у складу са истим и 

достави финалну верзију техничке документације 

 

 


