
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

О ЈН 

Мониторинг земљишта и подземних вода на локацији АД Аеродром Никола Тесла 

Београд бр. 16/2018 ПП 

 

Назив наручиоца: АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД 

Адреса наручиоца: 11180 БЕОГРАД 59 

Интернет страница наручиоца: www.beg.aero 

Врста наручиоца: Остало 

Врста предмета: Услуга 

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 

 Утврђивање квалитета земљишта и подземних вода, односно утврђивање садржаја 

опасних и штетних материја у земљишту и подземној води ради детекције осетљивих и 

потенцијално оптерећених подручја (контаминираних локација). У складу са наведеним 

потребно је извршити узорковање и анализу земљишта, као и постављање пијезометара 

за мониторинг подземних вода на локацији АД Аеродром Никола Тесла Београд. 

 

Назив и ознака из општег речника набавке: 90715000-Услуга испитивања загађења 

71351500-Услуга испитивања тла, 90732000 – Услуге у вези са загађењем земљишта 

Уговорена вредност: 30.000.000,00 динара без ПДВ. 

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена. 

Број примљених понуда: 1 

     - Највиша: 18.309.300,00 динара без ПДВ. 

Понуђена цена: 

     -Најнижа: 18.309.300,00 динара без ПДВ. 

 

     - Највиша: 18.309.300,00 динара без ПДВ. 

Понуђена цена код прихватљивих понуда: 

     - Најнижа: 18.309.300,00 динара без ПДВ. 

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



Датум доношења одлуке о додели уговора: 16.07.2018. 

Датум закључења уговора: 16.07.2018. 

Основни подаци о добављачу: ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ НА РАДУ АД НОВИ САД- 
Ул.Марка Миљановића бр.9 и 9а, НОВИ САД, матични број: 08112517, ПИБ: 101708085 

Период важења уговора: Годину дана или до искоришћења уговорених средстава у 

зависности од тога који ће се услов први остварити. 

Околности које представљају основ за измену уговора: / 

Остале информације: Са изабраним понуђачем закључен је уговор о јавној набавци на 
износ процењене вредности јавне набавке (30.000.000,00 динара без ПДВ), а по 
јединичним ценама датим у понуди. 


