Република Србија
Град Београд
Градска општина Савски венац
Одељење за јавне набавке
Број: XI-404-198/2020
15.07.2020.

Кнеза Милоша 69, 11000 Београд
тел. (011) 2061-740, факс 2061-793
www.savskivenac.rs

Предмет: ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ у поступку јавне набавке радова
Текуће поправке и одржавање зграда Управе ГО Савски венац, ЈН бр. 2020/21-ОКВИРНИ СПОРАЗУМ
Назив, адреса и интернет страна наручиоца: Градска општина Савски венац, Београд, Кнеза Милоша 69,
www.savskivenac.rs
Врста наручиоца: Орган јединице локалне самоуправе
За радове природа и обим радова и основна обележја радова: Предмет јавне набавке је обављање радова
на текућем одржавању зграда – објеката чији је корисник ГО Савски венац. 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 - Столарски радови
XI - Стаклорезачки радови
XII - Остали радови
Mесто извршења радова: Београд, зградe управе Градске општине Савски венац у улици Кнеза Милоша бр
69, 99 и 47 и други објекти чији jе корисник Градска општина Савски венац
Oзнака из класификациje делатности: 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 се закључује на процењену вредност јавне набавке у износу 3.333.333 динара
без ПДВ-а,
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена;
Број примљених понуда: 1 понуда Групе понуђача
Највиша и најнижа понуђена цена: Збир јединичних понуђених цена износи 360.830,00 динара без ПДВ-а;
Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: Прибављена једна понуда Групе понуђача и
збир јединичних понуђених цена износи 360.830,00 динара без ПДВ-а;;
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /
Датум доношења одлуке о додели уговора: 10.07.2020. године
Датум закључења уговора: 15.07.2020. године
Основни подаци о добављачу: Група понуђача:
ALP COMPLETE DOO, са седиштем у Београду, ул. Суботичка бр.21, ПИБ:111001991 Матични број:2141240,
GLOBING DOO ,са седиштем у Београду., ул. Улцињска бр.13, ПИБ: 100052845, Матични број:06920896
Период важења уговора: Овај Оквирни споразум се закључује на период до 31.12.2020.године
Околности које представљају основ за измену уговора:/

