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Република Србија

Град Београд

Градска општина Савски венац

Одељење за јавне набавке

Број: XI-404-77/2020

2.10.2020.

 Кнеза Милоша 69, 11000 Београд 

тел. (011) 2061-740, факс 2061-793 

www.savskivenac.rs 

 

 

 

 

У складу са чл. 116. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15), 

Наручилац објављује  

 

КВАРТАЛНО ОБАВЕШТЕЊЕ О УГОВОРИМА ЗАКЉУЧЕНИМ НА ОСНОВУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА у 

поступку јавне набавке радова: Хитне интервенције у објектима основних школа на територији 

ГО Савски венац, јн 2020/3 

 

 

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 обављање радова на хитним интервенцијама у објектима основних 

школа на територији ГО Савски венац, који се изводе сукцесивно, према потребама, односно 

насталим ситуацијама. Наручилац у техничкој спецификацији одређује могуће врсте грађевинско-

занатских радова које ће се изводити по потреби и то: 

I-Водоводно канализациони радови 

II-Електроинсталтерски радови 

III-Радови на грејним инсталацијама 

IV-Грађевински радови 

V-Лимарски радови 

VI-Браварски радови 

VII-Радови на крововима 

VIII- Молерскo-фарбарски  радови 

IX- Подополагачки радови 

X- Стаклорезачки радови 

Место извршења радова: 

Уговор 1 - ОШ „Исидора Секулић“, ул. Гаврила Принципа бр. 42 

Уговор 2 - ОШ „Војвода Мишић“, ул. Др. Милутина Ивковића бр. 4 

Ознака из класификације делатности: Сектор F – грађевинарство 

Област: 43 – специјализовани грађевински радови 

Грана: 43.3– Завршни грађевинско занатски радови 

Назив и ознака из општег речника набавки: 45000000 – грађевински радови 

Уговорена вредност: 

Уговор 1 – 1.700.000,00 динара без пдв 

Уговор 2 – 29.000,00 динара без пдв 

Критеријум за доделу уговора: најнижа цена 

Број примљених понуда: 1 понуда 

Највиша или најнижа понуђена цена: 

Највиша или најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 

Део или вредност уговора који ће извршити преко подизвођача: / 

Датум доношења одлуке о додели уговора: Одлука о додели оквирног споразума је донета 

29.5.2020. године 

Датум закључења уговора: 

Уговор 1 – 22.7.2020. године 

Уговор 2 – 28.9.2020. године 
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Основни подаци о добављачу - 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 (носилац посла) и  

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

06920896 (члан групе понуђача) 

Период важења уговора:  

Уговор 1 – Рок за извођење радова износи 7 дана од закључења уговора и увођења извођача у 

посао, а гарантни рок 24 месеца од пријема изведених радова. 

Уговор 2 – Рок за извођење радова износи 2 дана од закључења уговора и увођења извођача у 

посао, а гарантни рок 24 месеца од пријема изведених радова. 

Околности које представљају основ за измену уговора:  

Уговор 1 – У складу са чл. 19. Уговора, Наручила може извршити измене током трајања уговора, а 

све у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама. 

Уговор 2 – У складу са чл. 19. Уговора, Наручила може извршити измене током трајања уговора, а 

све у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама. 

 


