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Предмет: ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ у поступку јавне набавке радова  

Текуће одржавање објеката основних школа на територији ГО Савски венац, ЈН бр. 2019/27 

 

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 набавке Текуће одржавање 

објеката основних школа на територији ГО Савски венац ЈН 2019/27 је набавка грађевинско-занатских 

радова који се изводе на 10 (десет) објеката Основних школа на територији ГО Савски венац.  

 

Mесто извршења радова:  

Радови се изводе у 10.објеката Основних школа на територији Општине Савски венац: 

 

• „Стефан Немања," Ул Љубе Јовановића бр.2а /бив.Василија Гаћеше 

•  „Стефан Дечански», Ул Светозара Марковића бр.85; 

•  "Радојка Лакић“ Ул Др Александра Костића бр.1- 7,  

• "Војвода Радомир Путник", Ул.Бошка Петровића бр.6  

• "Петар Петровић Његош“ Ул Ресавска бр.61, 

•  „Војвода Живојин Мишић“ Ул Др Милутина Ивковића бр.4, 

•  "Антон Скала" Ул Петра Чајковског бр.2,  

• "Ђуро Салај" Ул Војводе Миленка бр.32,  

• "Исидора Секулић" Ул Гаврила Принципа бр.42 и- 

• "Драган Херцог" Ул Војводе Миленка бр.33 

 

Oзнака из класификациje делатности: Сектор F – грађевинарство 

Област: 43 – специјализовани грађевински радови 

Грана: 43.2- инсталациони радови 

шифра : 

43.21-постављање електро инсталација и  

43.22- постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих инсталација. 

Грана: 43.3 – Завршни грађевинско занатски радови 

шифра: 

43.32 –Уградња столарије 

43.33 –постављање подних и зидних подлога; 

43.34 –бојење и застакљивање и 

43.39 остали завршни радови. 

Грана: 43.9-остали грађевински радови 

шифра: 

43.91-кровни радови и  

43.99-остали непоменути специфични радови 

Назив и ознака из општег речника набавки: 45454100 Радови на обнови; 45320000 Изолатерски 

радови;45431100 Постављање подних плочица;45431200 Постављање зидних плочица; 45442100 Бојадерски 

радови; 4533100-7 радови на инсталацији грејања; 45421140-7 уградња металне столарије; 45421147-6 ; 



уградња решетки; 45261320-3 ;Радови на постављању олука; 50700000-2 Услуге поправке и одржавања 

инсталација у зградама и 50711000 Услуге поправке и одржавања електричних инсталација. 

Уговорена вредност: Уговорена вредност износи  4.557.825,00 динара без ПДВ-а,  

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена; 

Број примљених понуда: 2 понуде 

 

Највиша и најнижа понуђена цена: Највиша понуђена цена износи 7.747.622,00 динара без ПДВ-а, а најнижа 

4.557.825,00 динара без ПДВ-а 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: Прибављена једна прихватљива понуда 

понуда Групе понуђача  у  износо 4.557.825,00 динара без ПДВ-а; 

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

 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 22.07.2019. године 

Датум закључења уговора: 09.08.2019. године 

 

Основни подаци о добављачу: Група понуђача: 

ALP COMPLETE DOO, са седиштем у Београду, ул. Суботичка бр.21, ПИБ:111001991 Матични број:2141240,  

СЗГР Миладиновић Александар,са седиштем у  Београду, ул.Гуњак бр. 52, ПИБ: 101737998, Матични број: 

53329071, 

GLOBING DOO ,са седиштем у Београду., ул. Улцињска  бр.13, ПИБ: 100052845, Матични број:06920896 

 

Период важења уговора: Уговор се закључује  на период до 31.12.2019.године 

 

Околности које представљају основ за измену уговора:/ 

 


