
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ О ЈН  

 
„СТРУЧНИ НАДЗОР НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ПЛАТФОРМЕ ЗА 

ОДЛЕЂИВАЊЕ/СПРЕЧАВАЊЕ ЗАЛЕЂИВАЊА“ БРОЈ 113/2015 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 

„СТРУЧНИ НАДЗОР НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ПЛАТФОРМЕ ЗА 
ОДЛЕЂИВАЊЕ/СПРЕЧАВАЊЕ ЗАЛЕЂИВАЊА“ БРОЈ 113/2015 ОП. 
 

ОРН: 71520000 - Услуге грађевинског надзора 

Уговорена вредност: 7.000.000,00 динара, без ПДВ. 

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда: 2 

     - Највиша: 7.000.000,00 динара, без ПДВ. 

Понуђена цена: 

     -Најнижа: 7.000.000,00 динара, без ПДВ. 

 

     - Највиша: 7.000.000,00 динара, без ПДВ. 

Понуђена цена код прихватљивих понуда: 

     - Најнижа: 7.000.000,00 динара, без ПДВ. 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: / 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 04.03.2016. 

Датум закључења уговора: 11.04.2016. 

Основни подаци о добављачу: Заједничка понуда Mашинопројект КОПРИНГ а.д.,   
Београд, ул. Добрињска 8а, матични број: 07022387, ПИБ: 101512751, и Институт за 
путеве АД Београд, Кумодрашка 257, матични број: 07028334, ПИБ: 100379929. 

 



Период важења уговора: До извршења уговорних обавеза обе уговорне стране. 

Околности које представљају основ за измену уговора: / 

Остале информације: Понуђач Енергопројект Индустрија а.д., Нови Београд, је дана 
03.03.2016.године доставио допис, који је код Наручиоца заведен под бројем 1278, у коме 
је информисао Наручиоца да одустаје од достављене понуде  број 7866/1-1 од  
09.02.2016.године у отвореном поступку чији је предмет ''Стручни надзор над извођењем 
радова на изградњи платформе за одлеђивање/спречавање залеђивања ваздухоплова'' 
бр. 113/2015 ОП, из разлога да су предузећа из система Енергопројект (ЕНЕРГОПРОЈЕКТ 
НИСКОГРАДЊА а.д., Београд и ЕНЕРГОПРОЈЕКТ ОПРЕМА а.д. Београд) добила 
извођење радова у отвореном поступку јавне набавке „Извођење радова на изградњи 
платформе за одлеђивање/спречавање залеђивања“, бр. 120/2015 ОП, а да се 
поверавање надзора и извођење радова повезаним правним лицима може сматрати 
сукобом интереса. 
 


