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о б ј а в љ у ј е 

 
OБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  
    “Извођење радова на уређењу дела Терминала 2“ 

РЕД. БР. ЈН 71/2017 ОП 
 

1. Назив наручиоца: АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД 
 

2. Адреса наручиоца: 11180 БЕОГРАД 59 
 

3. Интернет страница наручиоца:  www.beg.aero 
 

4. Врста наручиоца:  Остало 
 

5. Врста поступка јавне набавке:  Отворени поступак 
 

6. Врста предмета: Радови 
 

7. За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке, 
 За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, 
 ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке: 

Опис предмета јавне набавке: 
 
За потребе јавне набавке “Извођење радова на уређењу дела Терминала 2“ БРОЈ 71/2017 
ОП, потребно је: 
 

 израдити техничку документацију за уређење дела Терминала 2. Техничка 
документација мора бити израђена у складу са важећим законима и релевантим 
прописима који уређују овакву врсту објекта и инсталација и у обиму и садржају 
потребном за прибављање свих неопходних сагласности и дозвола надлежних 
државних институција. Такође, техничка документација мора бити у неопходном 
обиму и садржају да се по њој могу изводити радови. Саставни део техничке 
документације морају бити и сви потребни елаборати и студије.  

 извести потребне радове на рушењу постојећих комерцијалних простора и на 
изградњи нових комерцијалних простора на основу техничке документације на коју је 
добијена сагласност Наручиоца и надлежних државних институција.  
 

Јавном набавком је обухваћена израда техничке документације и извођење радова 
по принципу „кључ у руке“. 
 
Назив и ознака из општег речника набавке: 
 
45000000-Грађевински радови 
 

8. Датум објављивања позива за подношење понуда: 03.11.2017. 
9. Датум објављивања обавeштења о продужењу рока: 01.12.2017. 



10. Разлог за продужење рока: Наручилац оставља додатно време заинтересованим лицима 
за припремање прихватљивих понуда. 
 

11. Време и место подношења понуде (нови рок):  
 

Понуду доставити у затвореној коверти или кутији, на адресу: 
       
АД Аеродром Никола Тесла Београд, 11180 БЕОГРАД 59, П.фах 7, ПАК 201970 
                                                „ЦРВЕНА ЗГРАДА” AIR SERBIA-e  
                                                        АРХИВА  АНТ-а 
                                     КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

                                  “Извођење радова на уређењу дела Терминала 2“ 
РЕД. БР. ЈН 71/2017 ОП 

 
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 05.12.2017. године  
до 10:00 часова. 
 
НАПОМЕНА: Понуђач може непосредно доставити понуду у архиви 
Наручиоца (у периоду понедељак-петак, од 07,00 до 15,00 часова) ЦРВЕНА 
ЗГРАДА -AIR SERBIA IV спрат.                                                                 
У том случају, 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 
e-mail 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. 

 
12. Време и место отварања понуда: 

Јавно отварање понуда биће спроведено дана 05.12.2017. године у  сали за састанке ОЈ 
Инвестиције и развој у АД Аеродром Никола Тесла Београд  у 11:00 часова. 
 

13. Лице за контакт:  
Милица Судар 
javnenabavke@beg.aero 
 

 
 
 
 
 

mailto:javnenabavke@beg.aero

