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Предмет: ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ КВАРТАЛНИМ УГОВОРИМА БР.1,2 и 3 

Текуће поправке и одржавање зграда ГО Савски венац,јн.бр.20190/61 

 

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 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-Браварски радови 

VI - Радови на крововима; 

VII- Молерскo-фарбарски  радови 

VIII- Подополагачки радови 

IX- Столарски радови 

X- Стаклорезачки радови 

XI-Остали радови 

Назив из општег речника набавке: 45000000 – грађевински радови; 

Уговорене вредности за кварталне уговоре (1,2 и 3) вредности: 1.854.650,00 (1), 1.690.194,00 (2); 

619.100,00 (3) динара без ПДВ-а,  

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена. 

Број примљених понуда: 1 понуда Групе понуђача 

Највиша и најнижа понуђена цена: Закључено квартално 3(три) уговора на основу оквирног 

споразума  

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: Закључено квартално 3(три) 

уговора на основу оквирног споразума 

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

Датум закључивања уговора: Уговор бр.1 закључен 27.02.2020, Уговор 2 закључен 12.03.2020 ,а 

Уговор 3 закључен 23.03.2020. године 

Основни подаци о добављачима: 

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 

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

53329071, 

Период важења уговора:Рок за завршетак посла 15 дана од увођења у посао . 

 

Околности које представљају основ за измену уговора:/ 

 
 


