
  

 

 

 

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: радови – Коридор 10, аутопут Е-75 Београд – Ниш – 

граница са БЈР Македонијом, завршетак радова на петљи Бујановац 1 са изградњом 

деонице од km 933+600 до km 934+354,75 (45223140 Радови на путевима) 

 

Уговорена вредност: Укупна уговорена вредност износи 279.942.787,60 динара 
без пореза на додату вредност  

  

Критеријум за доделу уговора:  

Додела уговора је извршена применом критеријума „Најнижа понуђена укупна 

цена“ 

 

Број примљених понуда:  

Благовремено до дана 23. августа 2016. године примљене су понуде од два 

понуђача 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

Понуда понуђача «ИНТЕГРАЛ ИНЖЕЊЕРИНГ» а.д. Лакташи РС/БиХ, је највиша 

понуђена и износи 336.786.263,07 динара без пореза на додату вредност, односно 

404.143.515,68 динара са порезом на додату вредност, а заједничка понуда групе 

понуђача «СРБИЈААУТОПУТ» д.о.о. Београд и ГП «ПЛАНУМ» а.д. Земун, је 

најнижа понуђена и износи 279.942.787,60 динара без пореза на додату вредност, 

односно 335.931.345,12 динара са порезом на додату вредност 

 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Заједничка понуда групе понуђача «СРБИЈААУТОПУТ» д.о.о. Београд и ГП 

«ПЛАНУМ» а.д. Земун, је једина прибављена прихватљива понуда са понуђеном 

укупном ценом у износу од 279.942.787,60 динара без пореза на додату вредност, 

односно 335.931.345,12 динара са порезом на додату вредност 

 

 



  

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  

Подизвођачу «ЦПЛ» д.о.о. Ветерник, је поверен део уговорених радова који се 

односе на радове акредитоване лабораторије за лабораторијска испитивања у 

висини од 1,5% од укупне вредности набавке; 

Подизвођачу «TEAMENERGO» d.o.o. Београд, је поверен део уговорених радова 

који се односе на извођење радова на систему осветљења за петљу Бујановац у 

висини од 3% од укупне вредности набавке; 

Подизвођачу «SABA – BELČA» d.o.o. Прешево, је поверен део уговорених радова 

који се односе на део грађевинских радова на инсталацијама и опреми наплатне 

рампе Бујановац 1 у висини од 3% од укупне вредности набавке и  

Подизвођачу «МЕТЕОР» д.о.о. Врање, је поверен део уговорених радова који се 

односе на извођење радова уређајима за третман кишнице у висини од 2% од 

укупне вредности набавке 

 

Датум доношења одлуке о додели уговора:  

Одлука о додели уговора је донета дана 29. септембра 2016. године 

 

Датум закључења уговора:  

Уговор је закључен дана 18.10.2016. године 

 

Основни подаци о добављачу:  

«СРБИЈААУТОПУТ» д.о.о. Београд, Улица Љубе Чупе број 5, матични број 

07088531, ПИБ 101745168, број рачуна 340-0000011013039-80, отворен код 

«ERSTE BANK» a.d. Нови Сад, телефон 011/2451-152, који заступа заменик 

директора Владимир Гмитровић 

Чланов групе понуђача: 

ГП «ПЛАНУМ» а.д. Земун, Улица 22. Октобра број 15, матични број 07031823, 

ПИБ 100002477, кога заступа генерални директор Ратомир Тодоровић 

 

Период важења уговора:  

Рок за завршетак радова је 6 месеци од датума Писма о почетку радова 

 


