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Предмет: ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ ПОЈЕДИНАЧНИМ УГОВОРИМА 1,2 и3 У СКЛОПУ 

ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА- набавка радова : 

 

 Извођење радова на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграда на територији 

ГО Савски венац, јн.бр. 2019/59 

 

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 је извођење грађевинско–занатских радова на инвестиционом  

одржавању и унапређењу својства зграда на територији  ГО Савски венац.  

 

Радови се изводе на заједничким површинама и просторијама зграда. 

Радовима су обухваћени грађевинско-занатски радови: замена улазних врата, замена прозора на 

ходницима, увођење или замена  интерфона, уградња видео надзора, поправка или замена 

светла изнад улаза, молерски радови: кречење ходника и / или целог степеништа, замена 

поштанских сандучића, керамичарски радови у улазном холу, поправка или замена олука на 

згради . 

Mесто извршења радова: Зграде на територији општине Савски венац 

Oзнака из класификациje делатности: Сектор F – грађевинарство,Област: 43 – специјализовани 

грађевински радови,Грана: 43.3 – Завршни грађевинско занатски радови,Група:  43.32 – Уградња 

столарије,43.33 – Постављање подних и зидних облога,43.34 – Бојење и застакљивање 

43.99 – Остали непоменути специфични грађевински радови 

Назив и ознака из општег речника набавки:  

45442110 Бојадерски радови, 45421148 Уградња улазних врата, 45410000 Малтерисање, 44422000 

Поштански сандучићи, 45317000 Остали електроинсталатерски радови, 45430000 Постављање 

подних и зидних облога, 45421132 Уградња прозора, 45261300 Радови на опшивању кровова и 

постављању олука, 51313000 Услуге инсталације звучне опреме, 51314000 Услуге инсталације 

видео опреме; 

Уговорена вредност:Уговор бр.1-3.413.720,00 динара без ПДВ, Уговор бр.2-3.888.570,00 динара 

без ПДВ  и Уговор бр.3- 4.978.700,00 динара без ПДВ. 

 

Критеријум за доделу уговора: оквирни споразум са једним добављачем-Група понуђача. 

 

Број примљених понуда: 1 понуда Групе понуђача 

 

Највиша и најнижа понуђена цена: Прибављена једна понуда групе понуђача 

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

понуђача 

 

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

 



Датум доношења одлуке о додели уговора: / 

 

Датум закључења уговора: Уговор бр.1: 25.12.2019; Уговор бр.2: 25.12.2019 и Уговор бр.3: 

26.12.2019 

 

Основни подаци о добављачима: Група понуђача: 

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

06920896,  

2. БАЛКАН ОПШТА ЗАНАТСКА ЗАДРУГА , са седиштем у Београду, улица Ћирила и Методија бр. 2, 

 

Период важења уговора: Рок за извођење радова за уговоре 1 и 2 је 5(пет) дана од закључења 

уговора  ,а за уговор 3 је 4(четири) дана од дана закључења уговора  . 

 

Околности које представљају основ за измену уговора:/ 

 


