
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

О ЈН 

''УСЛУГА ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ, МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ И ИНТЕРНЕТ УСЛУГЕ'' БРOJ 

17/2018 ОП, по партијама - Партија 4: Услуга праћења возила 

 

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 

Опис предмета јавне набавке: 

''УСЛУГА ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ, МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ И ИНТЕРНЕТ УСЛУГЕ'' 

БРOJ 17/2018 ОП 

Назив и ознака из општег речника набавке: 

64210000 – Телефонске услуге и услуге преноса података. 

Уговорена вредност: 1.000.000,00 динара, без ПДВ. 

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена. 

Број примљених понуда: 1 

     - Највиша: 912.000,00 динара, без ПДВ. 

Понуђена цена: 

     - Најнижа: 912.000,00 динара, без ПДВ. 

 

     - Највиша: 912.000,00 динара, без ПДВ. 

Понуђена цена код прихватљивих понуда: 

     - Најнижа: 912.000,00 динара, без ПДВ. 

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

Датум доношења одлуке о додели уговора: 13.09.2018. 



Датум закључења уговора: 25.10.2018. 

Основни подаци о добављачу: Заједничка понуда понуђача Предузеће за 
телекомуникације Телеком Србија АД Београд, Београд и ЛАНУС д.о.о., Београд, у којој је 
носилац посла  Предузеће за телекомуникације Телеком Србија АД Београд, са седиштем 
у Београду, Таковска 2, ПИБ 100002887, Матични број 17162543, заведена у Архиви 
Наручиоца под бројем ДНЈН-893/2018-5 од 10.09.2018. године, оцењена је као 
прихватљива. 

Период важења уговора: До искоришћења уговорених средстава или на период до 

30.12.2020. године, у зависносто од тога који ће услов први наступити. 

Околности које представљају основ за измену уговора: / 

Остале информације: Са изабраним понуђачем закључен је уговор о јавној набавци на 
износ процењене вредности јавне набавке (1.000.000,00 динара без ПДВ), а по 
јединичним ценама датим у понуди. 
 


