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Предмет: ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ у поступку јавне набавке: Израда 

техничке документације за уређење површине за постављање комуналних објеката, 

жардињере и друге посуде за биљне засаде, клупе и слични објекти намењени 

седењу, корпе за отпатке и ђубријере на катастарској парцели 21511/30 КО Савски 

венац:ЈН 2019/31 

 

 

 

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. 2019/31 је набавка услуга – Израда 

техничке документације за уређење површине за постављање комуналних објеката, 

жардињере и друге посуде за биљне засаде, клупе и слични објекти намењени седењу, 

корпе за отпатке и ђубријере на катастарској парцели 21511/30 КО Савски венац, што је 

ближе објашњено у техничкој спецификацији услуга. 

Назив из општег речника набавке: 71242000  Израда пројеката и нацрта, процена 

трошкова 

Уговорена вредност: 295.000,00 динара без пдв; 

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена. 

Број примљених понуда: 1 понудa 

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

у којој је понуђена цену у износу од 295.000,00 динара без ПДВ-а. 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: У предметном поступку 

је достављена једна понуда, у којој је понуђена цену у износу од 295.000,00 динара без 

ПДВ-а. 

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

Датум доношења одлуке о додели уговора: 27.6.2019. године 

Датум закључења уговора: 2.7.2019. године 

Основни подаци о добављачу: КРИП ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО са седиштем на Новом 

Београду,улица Булевар Маршала Tолбухина бр.40, ПИБ: 100160066  Матични број: 

17175033 

Период важења уговора: Рок за извршење предметне услуге износи 20 дана од дана 

закључења уговора. 

Околности које представљају основ за измену уговора: Уговор може бити измењен и 

допуњен применом одредби из чл. 115. ЗЈН. 


