
  

 

 

 

Београд, Булевар краља Александра 282 www.putevi-srbije.rs 

На основу члана 57. став 1. 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 – Teхничкa контрола техничке документације 

побољшања д.п. IA-A1 (E-75), Хоргош – Нови Сад (десна страна), деонице: од km 

1+125 до km 14+800, L=13,68 km и од km 27+850 до km 54+175, L=26,32 km; 

укупно L=40,00 km, ширине 11,00 m (71322000 Услуге техничког пројектовања у 

грађевинарству за нискоградњу) 

  

Уговорена вредност: Укупна уговорена цена са свим пратећим трошковима 

износи 1.444.400,00 динара без пореза на додату вредност, односно 1.733.280,00 

динара са порезом на додату вредност 

Критеријум за доделу уговора:  

Додела уговора је извршена применом критеријума „Најнижа понуђена цена без 

ПДВ-а“ 

 

Број примљених понуда:  

Благовремено до дана 26. јула 2019. године примљене су понуде од пет понуђача 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

Понуда понуђача «ПУТИНВЕСТ» д.о.о. Земун, је највиша понуђена и износи 

3.230.000,00 динара без пореза на додату вредност, односно 3.876.000,00 динара са 

порезом на додату вредност, а заједничка понуда групе понуђача «GМP GRАМОNТ 

– NS» d.о.о. Нови Сад и «GЕО LIDЕR» d.о.о. Бујановац, Огранак Стара Пазова, као 

и заједничка понуда групе понуђача «ШИДПРОЈЕКТ» д.о.о., Шид, 

«ГЕОПАНОНИЈА» д.о.о. Нови Сад и «ВОЈВОДИНАПРОЈЕКТ» а.д., Нови Сад су 

најниже понуђене и износе 1.444.400,00 динара без пореза на додату вредност, 

односно 1.733.280,00 динара са порезом на додату вредност, с тим да је група 

понуђача «GМP GRАМОNТ – NS» d.о.о. Нови Сад и «GЕО LIDЕR» d.о.о. 

Бујановац, Огранак Стара Пазова понудила краћи рок за предају прелиминарног 

извештаја техничке контроле пројекта, који износи 19 дана 



  

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Понуда понуђача «ПУТИНВЕСТ» д.о.о. Земун, је највиша понуђена, прихватљива  

и износи 3.230.000,00 динара без пореза на додату вредност, односно 3.876.000,00 

динара са порезом на додату вредност, а заједничка понуда групе понуђача «GМP 

GRАМОNТ – NS» d.о.о. Нови Сад и «GЕО LIDЕR» d.о.о. Бујановац, Огранак Стара 

Пазова, је најнижа понуђена, прихватљива и износи 1.444.400,00 динара без пореза 

на додату вредност, односно 1.733.280,00 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 26. августа 2019. године 

 

Датум закључења уговора:  

Уговор је закључен дана 24.09.2019. године 

 

Основни подаци о добављачу:  

«GМP GRАМОNТ - NS» d.о.о., Нови Сад, Улица Тихомира Остојића број 2, 

матични број 08761086, ПИБ 100721625, број рачуна 285-2211000000313-14 

отворен код «SBERBANK SRBIJA» AD Београд, телефон 021/6424-944, који 

заступа директор Давор Ждерић, дипл.грађ.инж. 

Члан групе понуђача: 

«ГЕО ЛИДЕР» д.о.о., Бујановац, Огранак Стара Пазова, Улица Хвјездославова број 

73, матични број 20750570, ПИБ 107149623, који заступа директор Борис Давид, 

дипл.геод.инж. 

 

Период важења уговора:  

Рок за предају прелиминарног извештаја техничке контроле пројекта износи 19 

дана од дана примопредаје пројекта 

Рок за предају завршног извештаја износи 7 дана од дана примопредаје финалне 

верзије пројекта 

 

 

 


