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ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 
 
 
 

Назив наручиоца: Градска општина Звездара 

Адреса наручиоца: Београд, Булевар краља Александра 77 

Интернет страница наручиоца: www.zvezdara.org.rs 

Врста наручиоца: државни орган управе 

Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности 

Врста предмета: радови 

Заводни број: XVI бр. 404-91/10 од 10.10.2017. године 

 

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки: 

Јавна набавка радова на замени столарије на 

одељењима геријатрије и неурологије КБЦ 

Звездара 

ОРН: 45420000-7 – радови на уградњи столарије 

 

Уговорена вредност: 1.624.198,00 динара без ПДВ. 

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена. 

Број примљених понуда: Две примљене и прихватљиве понуде. 

Понуђена цена код прихватљивих понуда: Заједничка понуда: Производња ПВЦ и Алу 

столарије, трговина и превоз „Грасинг“ ПР и 

„Беозаштита безбедност и здравље на раду“ д.о.о.- 

1.624.198,00 динара без ПДВ. 

„Изолинвест“ д.о.о. -2.381.530,00 динара без ПДВ. 

Датум доношења Одлуке о додели уговора: 14.09.2017. године 

Датум закључења уговора 09. 10.2017. године 

 

Основни подаци о добављачу: Уговор је закључен са Носиоцем посла из заједничке 

понуде: “Грасинг” ПР, Београд, ул. Винарска бр. 5 а, 

порески идентификациони број  101544397, матични 

број 55979782. Члан групе је: „Беозаштита 

безбедност и здравље на раду“ д.о.о., Београд, 

Смедеревски пут 4ф, порески идентификациони број 

105316527, матични број 20357444 

 
Период важења уговора: Оквирно – 25 месеци: рок извођења радова - 30 

календарских дана од дана увођења у посао; гарантни 

рок на изведене радове -  24 месеца од дана 

записничког пријема изведених радова. 

Околности које представљају основ за 

измену уговора: 

Уговором предвиђен основ за измену уговора је да 

наручилац може након закључења уговора повећати 

обим предмета набавке највише  до 5% од укупне 

вредности уговора, уколико за то постоје оправдани 

разлози, односно 10% од укупне вредности уговора,  

на основу уговореног и изведеног вишка   радова, у 

складу са чл. 115 ЗЈН. 
           
 


