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: добра – Опрема за управљање саобраћајем (34923000
Опрема за контролу друмског саобраћаја)
Уговорена вредност: Уговорену цену чини испорука и уградња опреме за
управљање саобраћајем по следећим јединичним ценама:

Р.бр

Назив

Ком

Јед.
цена
без ПДВ-а

Укупна цена
без ПДВ-а

1.

Пројекат саобраћајног
портала

1

688.000,00

688.000,00

2.

Израда темеља

4

174.873,60

699.494,40

3.

Израда саобраћајног портала

2

1.560.319,20

3.120.638,40

4.

Монтажа саобраћајног
портала

2

307.335,60

614.671,20

5.

VMS

2

3.180.000,00

6.360.000,00

6

Монтажа VMS-а

2

142.560,00

285.120,00

7.

Саобраћајна сигнализација

2

214.500,00

429.000,00

8.

Управљачки софтвер

1

118.000,00

118.000,00

9.

Техничка документација
изведеног стања

1

150.000,00

150.000,00

Укупно:

12.464.924,00

Укупно са ПДВ-ом

14.957.908,80

Цена је фиксна и не може се мењати до окончања извршења уговора.
Критеријум за доделу уговора:
Додела уговора је извршена применом критеријума „Најнижа понуђена укупна
цена без ПДВ-а“
Број примљених понуда:
Благовремено до дана 09. маја 2019. године примљена је понуда од једног понуђача
Највиша и најнижа понуђена цена:
Заједничка понуда групе понуђача «DMV INDUSTRIJSKI KONTROLNI SISTEMI»
d.o.o. Ниш и «ШИДПРОЈЕКТ» д.o.o. Шид, је једина понуђена чија укупна вредност
износи 12.464.924,00 динара без пореза на додату вредност, односно 14.957.908,80
динара са порезом на додату вредност
Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:
Заједничка понуда групе понуђача «DMV INDUSTRIJSKI KONTROLNI SISTEMI»
d.o.o. Ниш и «ШИДПРОЈЕКТ» д.o.o. Шид, је једина понуђена, прихватљива чија
укупна вредност износи 12.464.924,00 динара без пореза на додату вредност,
односно 14.957.908,80 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 16. маја 2019. године
Датум закључења уговора:
Уговор је закључен дана 24.06.2019. године

Основни подаци о добављачу:
«DMV INDUSTRIJSKI KONTROLNI SISTEMI» d.o.o. Ниш, Улица Краљевића
Марка ББ, матични број 07707665, ПИБ 100337350, број рачуна 170-3000433800063 отворен код «UNICREDIT BANK SRBIJA» А.D. Београд, телефон 018/4591-556,
које заступа директор Синиша Костић
Чланови групе понуђача:
«ШИДПРОЈЕКТ» д.o.o. Шид, Улица Кнеза Милоша број 2, матични број 08144486,
ПИБ 100928060, кога заступа директор Сања Спасојевић, дипл.инж.арх.
Период важења уговора:
Добављач је дужан да испоруку и уградњу добара изврши у року од 6 месеци од
дана пријема писменог обавештења Наручиоца да су се стекли услови за
реализацију посла

