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: радова – Пројектовање и изградња наплатних станица на
државним путевима А1 (Аутопут Е-75) – крак ка Македонији, А4 (Аутопут Е-80) –
крак ка Бугарској и А2 (Аутопут Е-763) – деоница Обреновац – Прељина, (ознака из
Општег речника набавки: 45213000 – Радови на изградњи пословних зграда, складишта и
индустријских грађевина, грађевина повезаних са превозом).

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума “Најнижа
укупна понуђена 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 пројектно
техничке документације и комплетних радова. У случају истог понуђеног рока за
завршетак радова, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је тражио
мањи проценат аванса.

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 – Пројектовање и изградња наплатних станица на државним путевима
А1 (Аутопут Е-75) – крак ка Македонији, А4 (Аутопут Е-80) – крак ка
Бугарској и А2 (Аутопут Е-763) – деоница Обреновац – Прељина, ЈН бр 34/2018
– НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од
стране наручиоца до петка 27. јула 2018. године до 09,30 часова.
Место, време и начин отварања понуда:
Јавно отварање понуда извршиће комисија ЈП «Путеви Србије» дана 27. јула 2018.
године 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 20 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 14,00
часова у просторијама ЈП „Путеви Србије“ у Београду, ул. Љубе Чупе бр. 5, уз
претхнодну најаву дан раније на тел. 011/30-84-215 – секретарица Извршног
директора Сектора за наплату путарине.

Belgrade, 282 Bulevar kralja Aleksandra www.putevi-srbije.rs
Pursuant to Article 57 paragraph 1 and 2 of the Public Procurement Law
("Official Gazette of the RS", Nos. 124/12, 14/15 and 68/15)
The following is hereby announced:
INVITATION FOR BIDS
Employer’s name: Public Enterprise "Roads of Serbia"
Employer’s address: Belgrade, 282 Bulevar kralja Aleksandra
Employer’s website: www.putevi-srbije.rs
Type of Employer: Public Enterprise
Type of public procurement procedure: open
Public procurement subject: works – Design and construction of toll stations on state
roads A1 (E-75 motorway) - to Macedonia, A4 (E-80 motorway) - to Bulgaria and A2 (E763 motorway) - Obrenovac-Preljina section (Common Procurement Vocabulary Ref.:
45213000 - Construction work for commercial buildings, warehouses and industrial
buildings, buildings relating to transport).
Criterion, criterion elements for Contract award:
The most favorable bid shall be selected by applying the "Lowest Total Bid Price"
criterion.
If there are two or more bids with equal total bid price, bid submitted by the Bidder
offering a shorter deadline for preparation of design and engineering documentation
and completion of works shall be selected as the most favorable. In case of the same
deadline for the completion of works, bid submitted by the Bidder requesting lower
advance percentage shall be selected as the most favorable.
Downloading Tender Documents, i.e. Internet address where Tender Documents are
available:
Tender Documents are downloaded in accordance with the provisions of Article 62,
paragraph 1 of the Public Procurement Law, that is, from the Public Procurement Portal or
from the Employer’s website: www.putevi-srbije.rs
Bid submission and deadline:
Bidder shall submit its bid directly or by mail in a sealed envelope or box, sealed in such
a manner that it can be established with certainty upon bid opening that it is being opened
for the first time.
Name and address of the Bidder shall be indicated on the back of the envelope or on the

box.
In case bid is submitted by a consortium, this must be indicated on the envelope as well
as names and addresses of all consortium members.
Bid shall be submitted to the following address: Public Enterprise "ROADS OF
SERBIA" Belgrade, 282 Bulevar kralja Aleksandra, with a note: "Bid for public
procurement of works – Design and construction of toll stations on state roads A1
(E-75 motorway) - to Macedonia, A4 (E-80 motorway) - to Bulgaria and A2 (E-763
motorway) - Obrenovac-Preljina section, PP No. 34/2018 – DO NOT OPEN". Any
bid received by the Employer by Friday July 27, 2018 until 09:30 pm is considered
timely.
Place, time and method of bid opening:
Public opening of bids shall be conducted by the Committee of PE "Roads of Serbia" on
July 27, 2018 at 10.00 am on the premises of PE "Roads of Serbia", Belgrade, 282
Bulevar kralja Aleksandra in a room on the first floor.
Conditions under which Bidders' representatives may participate in bid opening
procedure:
The authorized representatives of Bidders must submit a written power of attorney to the
Committee for representation of Bidders in bid opening procedure.
Contract award decision deadline:
Decision on Contract award shall be made within 20 days after the date of bid opening.
Contact persons:
Bidders may obtain any information related to the public procurement concerned during
office hours from 10.00 am to 2.00 pm by calling 011/30-40-617, Department for Public
Procurement and Contracts, or by e-mail: javnenabavke@putevi-srbije.rs.
Interested persons may inspect design and engineering documentation related to the
public procurement concerned, during office hours from 10.00 am to 2.00 pm on the
premises of PE "Roads of Serbia", Belgrade, 5 Ljube Čupe, with previous notice a
day earlier by calling 011/30-84-215 - Secretary of the Executive Director of Toll
Collection Department.

