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: радови – Обилазница око Новог Пазара на државним
путевима IБ реда бр. 22 и IIA реда бр. 203 – друга фаза (45233122 Радови на
изградњи заобилазница)
Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа
понуђена укупна цена“
Уколико две или више понуда имају једнаке укупне понуђене цене, као најповољнија
биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок за завршетак
радова. У случају истог понуђеног рока за завршетак радова, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио нижу цену за радове на
саобраћајници
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
радова – Обилазница око Новог Пазара на државним путевима IБ реда бр. 22 и
IIA реда бр. 203 – друга фаза, ЈН бр 101/2018 – НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се
сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до петка 23.
новембра 2018. године до 09,30 часова.
Место, време и начин отварања понуда:
Јавно отварање понуда извршиће комисија ЈП «Путеви Србије» дана 23. новембра
2018. 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 011/30-40-617, Одељење за
јавне набавке и уговоре, e-mail: javnenabavke@putevi-srbije.rs.
Заинтересована лица могу извршити увид у пројектно – техничку документацију
која се односи на предметну јавну набавку, сваког радног дана од 10,00 до 13,00
часова у просторијама ЈП „Путеви Србије“ Београд, Булевар краља Александра
број 282, у канцеларији бр. 22 први спрат, уз претходну најаву дан раније на тел.
011/30-40-777, Милорад Терзић

