Београд, Булевар краља Александра 282
VI Број: 404-148/2017-11
Датум: 04.07.2017. године

ЗАПИСНИК О ОТВАРАЊУ ПОНУДА
Наручиоца Јавног предузећа «Путеви Србије» Београд, Булевар краља
Александра број 282, за јавну набаваку радова – Периодично одржавање државног
пута IБ реда бр. 13, деоница: Кикинда – улаз у Башаид од km 85+600 до km 88+773
(45233141 – Радови на одржавању путева), број набавке 48/2017, процењене вредности
до 60.000.000,00 динара, за коју се спроводи отворени поступак јавне набавке по јавном
позиву објављеном 30. маја 2017. године на Порталу јавних набавки, интернет страници
Наручиоца и на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа.
1. Поступак отварања понуда спроводи се у просторијама Наручиоца у Београду
Булевар краља Александра број 282, дана 04. јула 2017. године са почетком у 10,00
часова.
2. Отварање понуда спроводи Комисија за спровођење поступка јавне набавке
образована решењем в.д. директора ЈП «Путеви Србије» број 404-148/2017-2 од 18. маја
2017. године у следећем саставу:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Зорица Јелић, дипл.грађ.инж. – председник комисије
Стевица Влаховић, дипл.саоб.инж. – заменик председника комисије
Сњежана Ђурић, дипл. правник – члан
Обрад Граор, дипл.грађ.инж. – заменик члана
Зоран Керебић, дипл. правник – члан
Владимир Пелевић, дипл. правник – заменик члана

Комисија отвара седницу и утврђује да су присутни следећи чланови Комисије:
1. Зорица Јелић, дипл.грађ.инж. – председник комисије
2. Стевица Влаховић, дипл.саоб.инж. – заменик председника комисије
3. Владимир Пелевић, дипл. правник – заменик члана
Комисија констатује да је присутан довољан број чланова који могу да доносе
пуноважне одлуке.
3. Констатује се да отварању понуда присуствују доле наведени представници
понуђача који су поднели пуномоћја:
Редни
број

Понуђач

Име и презиме
овлашћеног лица

Број
пуномоћја

Датум

1.

Компанија «ВОЈПУТ» а.д.
Суботица

Тибор Мандић

2-5385/15

03.07.2017.

Остала присутна лица:
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4. Благовремено тј. до дана 04. јула 2017. године до 09,30 часова, примљена је
понуда следећег понуђача:
Број под којим је
понуда заведена
404-148/2017-10

Назив понуђача
Компанија «ВОЈПУТ» а.д. Суботица

Датум
пријема
04.07.2017.

Час
08,34

Неблаговремених понуда није било.
Комисија почиње са отварањем понуда.
На основу члана 104. Закона о јавним набавкама у поступку отварања понуде, у
записник ће се уносити следећи подаци који су дефинисани конкурсном документацијом:
1.

Компанија «ВОЈПУТ» а.д. Суботица, ул. Ђуре Ђаковића бр. 10, број понуде 404148/2017-10

У оквиру Понуде је приложено:
1. Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно
извод из регистра надлежног Привредног суда

Има

2. Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда
да правно лице није осуђивано

Има

3. Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани
криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно
лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог
криминала

Има

4. Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски
заступник понуђача није осуђиван

Има

5. Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да
је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне
локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних
локалних јавних прихода или потврда Агенције за приватизацију
да се понуђач налази у поступку приватизације

Има

6. Решење надлежног министарства да понуђач испуњава услове за
добијање лиценце за извођење радова на саобраћајницама
државних путева I и II реда, путним објектима и саобраћајним
прикључцима на ове путеве и граничним прелазима (И131Г2)
7. Личне лиценце: 415 (или 412), 470 и 471

Има

Има

8. Доказе о минимално захтеваној опреми

53

9. Потврде наручилаца о референцама понуђача

4

10. Попуњен, потписан и оверен модел уговора

Има

11. Банкарска гаранција за озбиљност понуде

Има

НАПОМЕНА: Понуђач је навео у понуди интернет страницу на којој су подаци који су
тражени у оквиру услова јавно доступни, а доставио је и Решење о упису у Регистар
понуђача.
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Понуда за предметну јавну набавку износи:
Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом

59.362.123,68 динара
71.234.548,42 динара

Тражени проценат аванса
Рок завршетка уговорених радова

10 %
75 календарских дана
60 дана

Рок важења понуде
Прочитана је једина достављена понуда.

На питање комисије представник понуђача се усмено изјаснио да нема примедби на
поступак отварања понуда и својим потписом потврђује да је преузео примерaк
записника. Чланови Комисије такође немају примедби на поступак отварања понуда.
Поступак отварања понуда завршен је у 10,20 часова, дана 04. јула 2017. године
Потписи присутних овлашћених представника понуђача:
Компанија «ВОЈПУТ» а.д.

________________________

Потписи чланова комисије:
Зорица Јелић, дипл.грађ.инж.

________________________

Стевица Влаховић, дипл.саоб.инж.

________________________

Владимир Пелевић, дипл. правник

________________________
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