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Предмет: ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ у поступку јавне набавке: 

Одржавање саобраћајних површина у јавном коришћењу унутар блока које су у јавној 

својини на територији ГО Савски венац, јн 2020/9 

 

Назив, адреса и интернет страна наручиоца: Градска општина Савски венац, Београд, 

Кнеза Милоша 69, www.savskivenac.rs 

Врста наручиоца: Орган јединице локалне самоуправе 

Опис предмета набавке: Предмет јавне набавке бр. 2020/9 је набавка радова на 

oдржавању саобраћајних површина у јавном коришћењу унутар блока које су у јавној 

својини на територији ГО Савски венац. 

Предметом набавком су обухваћени припремни и завршни радови у свему према 

Техничкој спецификацији радова, која је саставни део Конкурсне документације; 

Назив из општег речника набавке: 45233200 Различити радови на површинском слоју, 

45233222 Радови на поплочавању и асфалтирању површина, 45233229 Радови на 

одржавању ивичњака; 

Ознака из класификације делатности: Сектор F – грађевинарство 

Област: 42 – Изградња осталих грађевина 

Грана: 42.1 – Изградња путева и железничких пруга 

Група:  42.11 – Изградња путева и аутопутева 

-површински радови на улицама, путевима...(асфалтирање) 

Место извршења радова: Радови се изводе у Београду, територија Градске општине 

Савски венац, на локацијама: Стјепана Филиповића 28-32, Топчидерско брдо Сењак 1-3, 

Петра Чајковског 2-4, Миленка Веснића 1-3, Симе Лозанића 3а, угао Симе Лозанића и 

Генерала Штурма, Симе Лозанића 1, Бошка Петровића 3-6, Теодора Драјзера 2-4, Љутице 

Богдана 2, Баје Пивљанина 23-35 

Уговорена вредност: 24.994.805,00 динара без пдв-а 

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена. 

Број примљених понуда: 1 понудa 

Највиша и најнижа понуђена цена: У поступку је достављена једна понуда, у којој је 

понуђена цена од 24.994.805,00 динара. 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: У поступку је достављена 

једна понуда, у којој је понуђена цена од 24.994.805,00 динара. 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: / 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 11.5.2020. године 

Датум закључења уговора: 14.5.2020. године 

Основни подаци о добављачу: ALP COMPLETE DOO BEOGRAD – ZVEZDARA, са седиштем 

у Београду, улица Суботичка бр. 21, ПИБ 111001991, матични број 21412406, број рачуна 

220-140662-56 Прокредит банка, кога заступа Аритон Николић; 

Период важења уговора: Рок за извођење радова је 31.12.2020. године. 

Околности које представљају основ за измену уговора: Уговор може бити допуњен или 

измењен у складу са чл. 115. Закона о јавним набавкама. 


