
Обавештење о додели уговора 
за израду пројекта, набавку и уградњу механичке и електро опреме, система за напајање тунела и ИТ 

опреме, за тунеле Сарлах, Сопот и Банцарево, аутопут Е80 

Назив пројекта: КОРИДОР Х (E-80) Аутопут Фаза I 
Држава: РЕПУБЛИКА СРБИЈА, 

Реф.број понуде/Уговора: CORRX.E80.EIB-EQ.ICB 

 
Опис Уговора: Израда пројекта, набавка и уградња механичке и електро опреме, система за напајање тунела и 
ИТ опреме, за тунеле Сарлах, Сопот и Банцарево, аутопут Е80 (Комплетно постројење и услуге уградње по овом 
уговору, чине, али се не ограничава, на следеће:  противпожарни систем, систем за телекомуникацију, 
саобраћајни информациони систем, осветљење тунела, систем снабдевања тунела електричном енергијом, 
вентилација тунела, израда контролних и управљачких планова, информациони систем тунела, електронска 
комуникациона мрежа). 

Трајање Уговора: 180 дана за тунеле Сарлах и Сопот и 200 дана за тунел Банцарево  

Валута за евалуацију (оцену) понуда: РСД 
 
Понуђач ком је додељен Уговор: 
Назив: Azvirt LLC  
Адреса: Nobel ave. 2231/2232, Khatayi dist., Baku, Azerbaijan 
Понуђена цена прочитана на отварању понуда: 990,540,304.42 РСД и 2,624,897.94 РСД 
Цена за евалуацију: 990,540,304.42 РСД  
Цена за препоручене резервне делове: 2,624,897.94 РСД 
Уговорна цена: 990,540,304.42 РСД као што је наведено у Price Schedule No. 5 (Grand Summary) + 2,624,897.94 
РСД као што је наведено у Price Schedule No. 6 (Recommended spare parts) 
 
Понуђачи чије су понуде оцењиване: 
Назив: Consortium „Tunnels E80“ (Бугарска/Бугарска) 
Понуђена цена прочитана на отварању понуда: 1,626,281,145.14 РСД 
Цена за евалуацију: 1,628,399,389.82 РСД; Цена за препоручене резервне делове: Н/А 
 
Назив: Elef SpA (Италија) 
Понуђена цена прочитана на отварању понуда: 1,056,382,964.63 РСД 
Цена за евалуацију: 1,054,589,880.91 РСД; Цена за препоручене резервне делове: 9,931,033.68 РСД 
 
Назив: Consortium ETRA-TELEGROUP (Шпанија/Србија) 
Понуђена цена прочитана на отварању понуда: 1,020,123,300.87 РСД и 8,592,364.34 ЕУР 
Цена за евалуацију: 1,019,650,913.68 РСД; Цена за препоручене резервне делове: Н/А 
 
Понуђач чија је понуда одбијена: 
Назив: JV: Elektromontaža d.o.o., Energoprojekt Oprema a.d., Energotehnika-Južna Bačka d.o.o. and BS Telecom 
Solutions d.o.o. 
Разлог за одбијање понуде: Понуда за другу фазу није суштински одговарајућа због битних недостатака (т.ј. 
Понуђач није доставио оригинал Писма понуде, у оквиру своје понуде). 
 
Упутство за подношење жалбе/захтева за заштиту права понуђача и рок за подношење: 
Подношење жалбе/захтева за заштиту права понуђача уређено је чланом 138. - 166. Закона о јавним 
набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 i 68/2015). 
 
Рок за подношење жалбе/захтева за заштиту права је десет (10) радних дана, тј.  17. август 2018. 
 
Напомена: Иако су понуђачи: Jiangsu Intellitrans CO Ltd, Dalekovod jsc and PSC GROUP S.p.A. били позвани, они 
нису предали понуде за другу фазу. 
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