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: услуга – Просторни план подручја посебне намене
инфраструктурног коридора и Идејни пројекат са Студијом оправданости брзе
саобраћајнице IБ реда, аутопут Е-75 Београд – Ниш (петља «Пожаревац») –
Пожаревац (обилазница) – Велико Градиште – Голубац (71243000 Израда нацрта
планова (системи и интеграција))
Уговорена вредност: Укупна уговорена цена са свим пратећим трошковима
износи 105.105.105,00 динара без пореза на додату вредност, односно
126.126.126,00 динара са порезом на додату вредност
Критеријум за доделу уговора:
Додела уговора је извршена применом критеријума „Економски најповољниије
понуде“
Број примљених понуда:
Благовремено до дана 28. децембра 2018. године примљене су понуде од три
понуђача
Највиша и најнижа понуђена цена:
Заједничка понуда групе понуђача «PANPRO TEAM» d.о.о. Београд,
«ВОЈВОДИНАПУТ» а.д.
Нови Сад, ЈП «УРБАНИЗАМ» Крагујевац, «MV
PUTPROJEKT» d.o.o. Земун, «ЦЕНТРАЛНА ПУТНА ЛАБОРАТОРИЈА» д.о.о.
Ветерник, и «K BRIDGE DESIGN» d.o.o. Београд, је највиша понуђена и износи
119.950.000,00 динара без пореза на додату вредност, односно 143.940.000,00
динара са порезом на додату вредност, а заједничка понуда групе понуђача
«PROJECT BIRO UTIBER» d.о.о. Нови Сад, «ГЕОМЕХАНИКА» д.о.о Београд,
«ИНСТИТУТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО ИГ» д.о.о. Бања Лука – Босна и
Херецеговина, ОГРАНАК «ИНСТИТУТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО ИГ» д.о.о.
Београд и «CAD SOULTIONS» d.o.o. Београд, је најнижа понуђена и износи
101.400.000,00 динара без пореза на додату вредност, односно 121.680.000,00
динара са порезом на додату вредност

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:
Заједничка понуда групе понуђача «PANPRO TEAM» d.о.о. Београд,
«ВОЈВОДИНАПУТ» а.д.
Нови Сад, ЈП «УРБАНИЗАМ» Крагујевац, «MV
PUTPROJEKT» d.o.o. Земун, «ЦЕНТРАЛНА ПУТНА ЛАБОРАТОРИЈА» д.о.о.
Ветерник, и «K BRIDGE DESIGN» d.o.o. Београд, је највиша
понуђена,
прихватљива и износи 119.950.000,00 динара без пореза на додату вредност,
односно 143.940.000,00 динара са порезом на додату вредност, а заједничка понуда
групе понуђача «ИНСТИТУТ ЗА ПУТЕВЕ АД БЕОГРАД» Београд и «ИНСТИТУТ
ЗА АРХИТЕКТУРУ И УРБАНИЗАМ СРБИЈЕ» Београд, је најнижа понуђена,
прихватљива и износи 105.105.105,00 динара без пореза на додату вредност,
односно 126.126.126,00 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 24. јануара 2019. године
Датум закључења уговора:
Уговор је закључен дана 26.02.2019. године
Основни подаци о добављачу:
«ИНСТИТУТ ЗА ПУТЕВЕ АД БЕОГРАД» Београд, Булевар Пека Дапчевића број
45, матични број 07028334, ПИБ 100379929, број рачуна 165-10-15 код «ADDIKO
BANK» АD Београд, телефон 011/3973-605, који заступа директор Ненад Томић,
мастер.инж.грађ.
Члан групе понуђача:
«ИНСТИТУТ ЗА АРХИТЕКТУРУ И УРБАНИЗАМ СРБИЈЕ» Београд, Булевар
краља Александра бр. 73/II, матични број 07032684, ПИБ 100123977, који заступа
др Саша Милијић, дипл.прост.планер, научни саветник
Период важења уговора:
Добављач је обавезан да просторни план подручја посебне намене
инфраструктурног коридора и Идејни пројекат са Студијом оправданости брзе
саобраћајнице IБ реда, аутопут Е-75 Београд – Ниш (петља «Пожаревац») –
Пожаревац (обилазница) – Велико Градиште – Голубац, изради у следећим
роковима:
Рокови за израду просторног плана
- 120 дана од дана закључења уговора за израду Нацрта Просторног плана;
- 120 дана од дана закључења уговора за израду Стратешке процене утицаја на
животну средину;
- 30 дана дана од достављања Извештаја о обављеном јавном увиду за израду
финалне верзије Просторног плана и извештаја о Стратешкој процени утицаја
на животну средину

Рокови за израду Идејног пројекта
- Рок за израду Идејног решења је 30 дана од дана усвајања Просторног плана;
- Рок за израду Идејног пројекта је 150 дана од дана добијања Локацијских
услова;
- Рок за поступање по извештају Ревизионе комисије је 20 дана од дoбијања
Прелиминарног извештаја.
Рок не обухвата период од дана предаје Идејног решења до дана добијања
Локацијских услова, као и период од предаје Идејног пројекта за стручну контролу
до добијања извештаја Ревизионе комисије

