
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

о јн 

''МЕНАЏЕРСКО КОНСУЛТАНТСКЕ УСЛУГЕ (ОПШТЕ САВЕТОВАЊЕ У УПРАВЉАЊУ) У 

ЦИЉУ ИЗБОРА САВЕТНИКА КОЈИ ЋЕ ПРУЖИТИ СТРУЧНУ ПОМОЋ У ПРОЦЕСУ 

СТРАТЕШКОГ РАЗВОЈА АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД'' бр. 1/2016 ОП 

 

Назив наручиоца: АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД 

Адреса наручиоца: 11180 БЕОГРАД 59 

Интернет страница наручиоца: www.beg.aero 

Врста наручиоца: Остало 

Врста предмета: Услуге 

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 

''МЕНАЏЕРСКО КОНСУЛТАНТСКЕ УСЛУГЕ (ОПШТЕ САВЕТОВАЊЕ У УПРАВЉАЊУ) У 

ЦИЉУ ИЗБОРА САВЕТНИКА КОЈИ ЋЕ ПРУЖИТИ СТРУЧНУ ПОМОЋ У ПРОЦЕСУ 

СТРАТЕШКОГ РАЗВОЈА АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД''  

 

Назив и ознака из општег речника набавке: 

73300000-5 – Планирање и спровођење истраживања и развоја 

79411100-9 – Услуге саветовања у развоју пословања 

73220000-0 - Саветодавне услуге у области развоја 

 

Уговорена вредност:  4.502.000,00 евра (555.526.991,20 динара по званичном средњем 

курсу Народне Банке Србије на дан када је започето отварање понуда), без ПДВ. 

Критеријум за доделу уговора: економски најповољнија понуда. 

ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА                                                         Број пондера 

1. П1 – Цена                                                                                                35 

Накнада за извршене услуге саветовања                                               (25) 

Накнада за успешно извршење посла                                                     (10) 

2. П2 – Искуство вође и осталих чланова тима                                         65 

Вођа тима                                                                                                    (35) 



Остали чланови тима                                                                                 (30) 

МАКСИМАЛАН УКУПАН БРОЈ ПОНДЕРА                                                100 

 

Број примљених понуда: 6 

- Највиша: 7.890.000,00 евра (973.591.284,00 динара по 
званичном средњем курсу Народне Банке Србије на 
дан када је започето отварање понуда), без ПДВ 

Понуђена цена: 

-Најнижа: 3.687.000,00 евра (454.959.577,2 динара по 

званичном средњем курсу Народне Банке Србије на 

дан када је започето отварање понуда), без ПДВ 

 

- Највиша: 4.502.000,00 евра (555.526.991,20 динара по 
званичном средњем курсу Народне Банке Србије на 
дан када је започето отварање понуда), без ПДВ. 

Понуђена цена код прихватљивих понуда: 

- Најнижа: 4.502.000,00 евра (555.526.991,20 динара по 
званичном средњем курсу Народне Банке Србије на 
дан када је започето отварање понуда), без ПДВ.  

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  

Mott MаcDonald Limited, Croydon, United Kingdom – 9,2 %  

Orrick Herrington & Sutcliffe (Europe) LLP/Petrikić  & Partneri AOD/CMS Rui Pena  & Arnaut – 

20 % 

KPMG LLP/KPMG d.o.o., Belgrade – 13,1 % 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 06.04.2016. 

Датум закључења уговора: 25.04.2016. 

Основни подаци о добављачу:  

 Lazard Freres SAS, са седиштем у 121 Boulevard Haussmann, 75008 Paris, France,  
Матични број 334961737 RCS Paris, са подизвођачима: 

 Mott MаcDonald Limited, Croydon, United Kingdom 

 Orrick Herrington & Sutcliffe (Europe) LLP/Petrikić  & Partneri AOD/CMS Rui Pena  & 
Arnaut 

 KPMG LLP/KPMG d.o.o., Belgrade 
Период важења уговора: Уговор важи до 31.03.2017.или до окончања трансакције, 

уколико се трансакција оконча пре наведеног датума.  



Фаза 1 Пројекта треба да се заврши у року од четири (4) месеца од дана закључења 

уговора. Накох истека овг рока уговорне стране могу продужити важење овог уговора на 

период који ће бити споразумно утврђен. 

Околности које представљају основ за измену уговора: / 

Остале информације: Званични средњи курс динара на дан када је започето отварање 

понуда (26.02.2016. године) износио је 123,3956 динара за један евро. 

 


