
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

„УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ДЕЛОВА И СКЛОПОВА СРЕДСТАВА ЗА ОПСЛУГУ 

ВАЗДУХОПЛОВА'' 

Партија 3: Одржавање пнеуматских делова и склопова на средствима за опслугу 

ваздухоплова 

РЕД. БР. ЈН 44/16 ЈНМВ 

 

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 

УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ДЕЛОВА И СКЛОПОВА СРЕДСТАВА ЗА ОПСЛУГУ 

ВАЗДУХОПЛОВА 

Назив и ознака из општег речника набавке: 

50000000 – Услуге одржавања и поправки  

50531300 – Услуге поправке и одржавања компресора  

50116200 – Услуге поправке и одржавања кочница возила и делова кочница  

50116600 – Услуге поправке и одржавања електропокретача  

50512000 – Услуге поправке и одржавања вентила  

50511000 – Услуге поправке и одржавања пумпи  

50532000 – Услуге поправке и одржавања електричних уређаја, апарата и припадајуће 

опреме 

50532100 – Услуге поправке и одржавања електромотора 

50532300 – Услуге поправке и одржавања генератора  

50100000 – Услуге поправки, одржавања и сродне услуге за возила и припадајућу опрему 

50800000 – Разне услуге поправке и одржавања 

IA23 – Ремонт и поправка 

 

Уговорена вредност: 355.000,00 динара, без ПДВ. 

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 



 

Број примљених понуда: 1 

     - Највиша: 355.000,00 динара, без ПДВ. 

Понуђена цена: 

     -Најнижа: 355.000,00 динара, без ПДВ. 

 

     - Највиша: 355.000,00 динара, без ПДВ. 

Понуђена цена код прихватљивих понуда: 

     - Најнижа: 355.000,00 динара, без ПДВ. 

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

Датум доношења одлуке о додели уговора: 13.07.2016. 

Датум закључења уговора: 23.08.2016. 

Основни подаци о добављачу: ХИДРОПРОЈЕКТ д.о.о., са седиштем у Врњачкој бањи, 
Руђинци 100-Руђинци, ПИБ 101076368, Матични број 17129155; 

Период важења уговора: Годину дана или до искоршћења уговорених средстава у 
зависности који се од ових услова пре оствари. 
Околности које представљају основ за измену уговора: / 

Остале информације: / 


