
  

 
 

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. 124/2012 и 14/2015) 

објављује се: 

 

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: радова – Периодично одржавање мостова и тунела на 

државном путу IБ реда бр. 22, деоница: Велика Моштаница – Вранић, мост преко 

постојећег пута за Мељак, (45221119 – Грађевински радови на обнови мостова). 

 

Уговорена вредност: Укупна уговорена вредност радова износи 10.463.491,50 

динара без пореза на додату вредност.   

  

Критеријум за доделу уговора:  

Додела уговора је извршена применом критеријума „Економски најповољнијa 

понудa “. 

 

Број примљених понуда:  

Благовремено до дана 05. маја 2016. године примљене су понуде од два понуђача. 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

Понуда понуђача «ИНГРАП-ОМНИ» д.о.о. Београд је највиша и износи 

14.842.649,00 динара без пореза на додату вредност, односно 17.811.178,80 динара 

са порезом на додату вредност, a заједничка понуда групе понуђача «K.E.SZ. 

International» d.o.o. Београд, и «WEST GRADNJA» d.o.o. Шабац је најнижа и 

износи 10.463.491,50 динара без пореза на додату вредност, односно 12.556.189,80 

динара са порезом на додату вредност. 

 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Понуда понуђача «ИНГРАП-ОМНИ» д.о.о. Београд је највиша понуђена 

прихватљива и износи 14.842.649,00 динара без пореза на додату вредност, односно 

17.811.178,80 динара са порезом на додату вредност, a заједничка понуда групе 

понуђача «K.E.SZ. International» d.o.o. Београд, и «WEST GRADNJA» d.o.o. Шабац 

је најнижа понуђена прихватљива и износи 10.463.491,50 динара без пореза на 

додату вредност, односно 12.556.189,80 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 26.05.2016. године 

 

Датум закључења уговора:  

Уговор је закључен дана 29.06.2016. године 

 

Основни подаци о добављачу:  

«K.E.SZ. International» d.о.о. Београд, Булевар кнеза Александра Карађорђевића 

број 23, матични број 20972149, ПИБ 108303193, број рачуна 275-0010222498250-

70 код «SOCIETE GENERALE BANK» а.d. Београд, телефон 011/36-74-408, који 

заступа генерални директор Breier Szabolcs. 

Члан групе понуђача: 

 «WEST-GRADNJA» d.о.о. Шабац, Улица Краља Милана бр. 44,  матични број 

20852321, ПИБ 107689045, коју заступа директор Зоран Остојић 

 

Период важења уговора:  

Рок за завршетак Радова је 75 календарских дана од датума пријема Писма о 

почетку радова.  

 


