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

одржавање предшколске установе на територији ГО Савски венац, јн.бр.2019/19 

 

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. 2019/19 је набавка радова– Текуће 

одржавање предшколске установе на територији  ГО Савски венац. 

Предметом набавке су обухваћени радови молерско-фарбарски радови, радови на 

текућем одржавању мокрих чворовима, поправка спољне канализационе мреже, 

поправка ограде у дворишту, поправка улазне капије и кровних прозора у шест објеката. 

Назив из општег речника набавке: 45000000 – грађевински радови 

Ознака из класификације делатности: Сектор F – грађевинарство 

Област: 43 – специјализовани грађевински радови 

Грана: 43.3 – Завршни грађевинско занатски радови 

Група:  43.22 – Постављање водоводних, канализационих, грејних и и 

климатизационих система 

43.34 – Бојење осталих грађевина 

43.99 – Остали непоменути специфични грађевински радови 

Место извршења радова: Радови се изводе у Београду у објектима предшколске 

установе на територији Градске општине Савски венац: 

- објекат „Краљ Петар“, ул. Владете Ковачевића бр. 1 

- објекат „Грофица Олга“, ул. Ужичка бр. 18 

- објекат „Јелена Анжујска“, ул. Вишеградска бр. 27 

- објекат „Света Петка“, ул. Топчидерски венац бр. 1 

- објекат „Царица Милица“, ул. Милана Тепића бр. 16 

објекат Централна кухиња, ул. Топчидерски венац бр. 1. 

Уговорена вредност: 7.500.000,00 динара без пдв-а 

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена. 

Број примљених понуда: 1 понудa 

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

понуђена цена од 7.493.875,00 динара. 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: У поступку је достављена 

једна понуда, у којој је понуђена цена од 7.493.875,00 динара. 

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

Датум доношења одлуке о додели уговора: 2.7.2019. године 

Датум закључења уговора: 8.7.2019. године 

Основни подаци о добављачу: Група понуђача - Носилац посла: ALP COMPLETE DOO, са 

седиштем у Београду, улица Суботичка бр. 21, ПИБ: 111001991, Матични број: 21412406, 

Број рачуна: 220-140662-56, Procredit banka, кога заступа Аритон Николић 

Члан групе понуђача: СЗГР МИЛАДИНОВИЋ АЛЕКСАНДАР, са седиштем у Београду, 

улица Гуњак бр. 2, 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: Уговор се закључује на период до 31.12.2019. године. 

Околности које представљају основ за измену уговора:/ 


