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Предмет: ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ у преговарачком поступку 

јавне набавке радова: Извођење радова на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава 

зграда на територији ГО Савски венац, јн 2020/19 

 

 

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

Милоша 69, www.savskivenac.rs 

Врста наручиоца: Градска и општинска управа 

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, опис предмета набавке: 

Предмет јавне набавке је извођење грађевинско–занатских радова на инвестиционом  

одржавању и унапређењу својства зграда на територији  ГО Савски венац.  

Радови се изводе на заједничким површинама и просторијама зграда. 

Радовима су обухваћени грађевинско-занатски радови: замена улазних врата, замена прозора на 

ходницима, увођење или замена  интерфона, уградња видео надзора, поправка или замена 

светла изнад улаза, молерски радови: кречење ходника и / или целог степеништа, замена 

поштанских сандучића, керамичарски радови у улазном холу, поправка или замена олука на 

згради . 

Саставни део Конкурсне документације чини спецификација предметне набавке који су ближе 

дефинисани у техничкој спецификацији . 

Место извршења радова: Београд, Зграде на територији општине Савски венац 

Ознака из класификације делатности: Сектор F – грађевинарство 

Област: 43 – специјализовани грађевински радови 

Грана: 43.3 – Завршни грађевинско занатски радови 

Група:  43.32 – Уградња столарије 

43.33 – Постављање подних и зидних облога 

43.34 – Бојење и застакљивање 

43.99 – Остали непоменути специфични грађевински радови 

Назив и ознака из општег речника набавки: 45442110 Бојадерски радови, 45421148 Уградња 

улазних врата, 45410000 Малтерисање, 44422000 Поштански сандучићи, 45317000 Остали 

електроинсталатерски радови, 45430000 Постављање подних и зидних облога, 45421132 Уградња 

прозора, 45261300 Радови на опшивању кровова и постављању олука, 51313000 Услуге 

инсталације звучне опреме, 51314000 Услуге инсталације видео опреме; 

Број добављача са којима је споразум закључен: Оквирни споразум је закључен са једним 

добављачем - група понуђача: 

ALP COMPLETE DOO, са седиштем у Београду, улица Суботичка бр. 21, ПИБ: 111001991, матични 

број: 21412406, Број рачуна: 220-140662-56, кога заступа Аритон Николић (носилац посла) и  

GLOBING DOO, са седиштем у Београду, улица Улцињска бр. 13, ПИБ 1000052845, матични број: 

06920896 (члан групе понуђача) 

Датум закључења и период важења оквирног споразума: Оквирни споразум је закључен 

25.5.2020. године, на период до 30.6.2020. године. 


