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На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 

124/2012 и 14/2015), Наручилац Грађевинска дирекција Србије д.о.о, Београд, ул. 

Булевар Арсенија Чарнојевића бр. 110, објављује 

 

Обавештење о закљученом уговору  

у јавној набавци у отвореном поступку ВЈН 06/17 

 

1. назив, адреса и интернет страница наручиоца: Грађевинска дирекција Србије д.о.о, 

Булевар Арсенија Чарнојевића бр.110, Београд,  www.gds.rs 

 

2. врста наручиоца: привредно друштво 

 

3. за радове природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, 

ознака из класификације делатности  и ознака из општег речника набавке: Извођење 

радова на партерном уређењу, саобраћајницама и инфраструктурним инсталацијама на КП 

10362/2 и 10362/3 КО Земун, на локацији „Земунске капије“ у Земуну, у свему према 

попису и опису послова и листама материјала и опреме датих у Делу 3 Конкурсне 

документације, односно према Општем речнику јавних набавки: Шифра 45000000   

Грађевински радови; према Уредби о класификацији делатности, Сектор Ф 

Грађевинарство шифра делатности 42.11, 42.21 и 42.22. 

 

4. уговорена вредност: 190.588.380,90 динара без ПДВ 

 

5. критеријум за доделу уговора:  најниже понуђена цена 

 

6. број примљених понуда: 3 

7. највиша и најнижа понуђена цена:  286.982.710,10 динара  без ПДВ и 190.588.380,90 

динара без ПДВ 

8. део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  нема  

 

9. датум доношења одлуке о додели уговора:  31.10.2017. године  

 

10. датум закључења уговора: 15.11.2017. године 

 

http://www.gds.rs/
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11. основни подаци  о извршиоцу:  

Група понуђача: 

AR-GRADNJA d.o.o, Водоводска 162а,Београд 

JUGOGRADNJA d.o.o, Др Велизара Косановића 14, Београд 

S&R MAGMA d.o.o, Булевар Војводе Мишића 14, Београд 

MODEL 5 d.o.o, Бачванска 21/9, Београд 

GREEN DAY d.o.o, Поп Лукина 4, Београд 

 

12. период важења уговора:  

Рок за завршетак извођења радова I фазе износи 155 календарских дана од дана увођења 

Извршиоца у посао I фазе извођења радова. 

Рок за завршетак извођења радова II фазе износи 60 календарских дана од дана увођења 

Извршиоца у посао II фазе извођења радова.  

Рок за завршетак извођења радова III фазе износи 95 календарских дана од дана увођења 

Извршиоца у посао III фазе извођења радова. 

Рок за завршетак извођења радова IV фазе износи 70 календарских дана од дана увођења 

Извршиоца у посао IV фазе извођења радова. 

Рок за завршетак извођења радова V фазе износи 90 календарских дана од дана увођења 

Извршиоца у посао V фазе извођења радова. 

 

13. околности које представљају основ за измену уговора: сагласно Конкурсној 

документацији и закону. 

                     

   

ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ Д.О.О, БЕОГРАД 

 

 

                                                                 

                                                                      

 


