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OБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ''УСЛУГА ОДРЖАВАЊА РОТАЦИОНОГ УПС-А 
СНАГЕ 750KVA ПРОИЗВОЂАЧА CATERPILLАR'' БРОЈ 53/18 ЈНМВ 

 
Назив наручиоца: АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД 
 
Адреса наручиоца: 11180 БЕОГРАД 59 
 
Интернет страница наручиоца:  www.beg.aero  
 
Врста наручиоца:  Остало 
 
Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности 
 
Врста предмета: Услуге 
 
За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 
 
УСЛУГА ОДРЖАВАЊА РОТАЦИОНОГ УПС-А СНАГЕ 750KVA ПРОИЗВОЂАЧА 
CATERPILLАR. 
 
Назив и ознака из општег речника набавке: 
31154000 – Уређаји за непрекидно напајање електричном енергијом;  
50324200 – Услуга превентивног одржавања. 
 
Датум објављивања позива за подношење понуда/пријава: 20.11.2018. године 
 
Датум објављивања обавeштења о продужењу рока: 24.12.2018. године 
 
Разлог за продужење рока: Објективне околности. 
 
Време и место подношења понуде (нови рок): 28.12.2018. године. 
 
Понуду је потребно доставити у писаном облику, у затвореној коверти или кутији, на 
адресу: 
 

АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД, 11180 БЕОГРАД 59 
П.фах 7, ПAK 201970, 

ЦРВЕНА ЗГРАДА -AIR SERBIA 
са назнаком: 

''Понуда за јавну набавку 
''УСЛУГА ОДРЖАВАЊА РОТАЦИОНОГ УПС-А СНАГЕ 750KVA ПРОИЗВОЂАЧА 

CATERPILLАR'' БРОЈ 53/18 ЈНМВ 
- НЕ ОТВАРАТИ - 

http://www.beg.aero/


На предњој страни коверте или кутије обавезно написати текст "ПОНУДА- НЕ ОТВАРАЈ", 
а на полеђини коверте или кутије читко уписати назив и адресу понуђача. Понуду 
доставити у затвореној коверти или кутији до 28.12.2018. године до 12:00 часова. 
 
Понуђачи су у обавези да писаним путем обавесте Наручиоца о свом доласку на 
Аеродром Никола Тесла Београд ради предаје понуда, односно присуствовању отварању 
понуда. У обавештењу је потребно навести назив понуђача и податке о лицу које ће 
поднети понуду, односно присуствовати отварању понуда. Податке је потребно доставити 
на следећу емаил адресу: javnenabavke@beg.aero Наведене податке неопходно је 
доставити како би Наручилац благовремено обавестио Security службу Air Serbia , ради 
уласка у безбедносно рестриктивну зону Аеродрома, Црвена зграда Air Serbia. 

 
Време и место отварања понуда/пријава: 
Јавно отварање понуда биће спроведено дана 28.12.2018. године у ''Сали за састанке'' у 
Служби за процедуру јавних набавки, у Црвеној згради  - AIR SERBIA, у 13:00 часова. 
 
 
Лице за контакт: Наташа Самарџић, мејл: javnenabavke@beg.aero 
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