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Предмет: ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА: Уговору бр. 1 на основу овирног 

споразума у поступку јавне набавке радова: Текуће одржавање спортских објеката и објеката за 

игру и рекреацију грађана на територији ГО Савски венац, јн бр. 2019/35 

 

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: Предмет јавне набавке2019/35 је 

текуће одржавање спортских објеката и објеката за игру и рекреацију грађана на територији ГО 

Савски венац, а ближи опис предмета набавке дат је у поглављу :Техничка спецификацији 

конкурсне документације. 

Mесто извршења радова: територија ГО Савски венац 

Назив и ознака из општег речника набавки: 450000000 Грађевински радови 50000000 - Услуге 

одржавања и поправки, 50870000 Услуге поправке и одржавања опреме за дечија игралишта; 

Уговорена вредност: Уговор бр. 1 - 2.616.100,00 динара без ПДВ;  

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена; 

Број примљених понуда: 1 понуда Групе понуђача 

Највиша и најнижа понуђена цена: За Уговор 1 је прибављена једна понуда Групе понуђача са 

понуђеном ценом у износу од 2.616.100,00 динара без ПДВ;  

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: За Уговор 1 је прибављена једна 

понуда Групе понуђача са понуђеном ценом у износу од 2.616.100,00 динара без ПДВ;  

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

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

30.7.2019. године; 

Датум закључења уговора бр. 1: 29.11.2019. године 

Основни подаци о добављачима: Група понуђача: 

Носилац посла: ALP COMPLETE DOO, са седиштем у Београду, улица Суботичка бр.21, ПИБ: 

111001991, Матични број: 2141240, Број рачуна: 220-140662-56, PROCREDIT BANKA, кога заступа 

Аритон Николић; 

Члан групе понуђача: СЗГР Миладиновић Александар, са седиштем у Београду, улица Гуњак бр. 

52, ПИБ: 101737998, Матични број: 53329071; 

Члан групе понуђача: GLOBING DOO, са седиштем у Београду, улица Улцињска бр.13, ПИБ: 

100052845, Матични број: 06920896; 

Период важења уговора бр. 1: Рок за завршетак радова је 20 радних дана од дана закључења 

уговора и увођења извођача у посао. 

Околности које представљају основ за измену уговора: Измена уговора је могућа у складу са чл. 

115. Закона о јавним набавкама. 


