
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

О ЈН 

бр. 61/2017 ОП „Систем за управљање паметном зградом – BMS (Building Managament 

system)'' 

 

Назив наручиоца: АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД 

Адреса наручиоца: 11180 БЕОГРАД 59 

Интернет страница наручиоца: www.beg.aero 

Врста наручиоца: Остало 

Врста предмета: Добра 

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 

 Систем за управљање паметном зградом – BMS (Building Managament system) 

Назив и ознака из општег речника набавке: 45231000 – Радови на изградњи цевовода, 

комуникационих и електроенергетских водова, 42961200 – Skada или њему еквивалентан 

систем, 51300000 – Услуге инсталирања комуникационе опреме, 31210000 – Електрични 

апарати за укључивање и искључивање или заштиту струјних кола, 31220000 – Компоненте 

струјних кола, 72212150 – Услуге израде софтвера за надзор у индустрији, 72212421 – 

Услуге израде софтвера за управљање објектима, 72212420 – Услуге израде софтвера за 

управљање објектима и пакета услуга израде софтвера. 

Уговорена вредност: 249.948.799,00 динара без ПДВ.  

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена. 

Број примљених понуда: 1 

     - Највиша: 249.948.799,00 динара без ПДВ. 

Понуђена цена: 

     -Најнижа: 249.948.799,00 динара без ПДВ. 

 

     - Највиша: 249.948.799,00 динара без ПДВ. 

Понуђена цена код прихватљивих понуда: 

     - Најнижа: 249.948.799,00 динара без ПДВ. 



Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Подизвођач „Securiton“ 

д.о.о. учествује са 3%, а подизвођач „Traco-Invest“ учествује са 15% у извршењу уговорних 

обавеза. 

Датум доношења одлуке о додели уговора: Одлука о додели уговора донета је 27.11.2017., 

а одлука о измени одлуке о додели угвоора донета је 11.12.2017. 

Датум закључења уговора: 14.12.2017. 

Основни подаци о добављачу: Група понуђача: Enetel Solutions d.o.o. Београд, ул. 
Облаковска 51, мат.бр. 20667133, ПИБ: 106720355; Roaming Networks d.o.o. Београд, ул. 
Облаковска 51, мат.бр. 20456400, ПИБ: 105801792; Smart Building Technologies d.o.o. 
Београд, ул. Радоја Дакића 7, мат.бр. 20939141, ПИБ: 108141659; ION SOLUTIONS d.o.o. 
Нови Сад, ул. Хероја Пинкија 3, мат.бр. 08814473, ПИБ: 103391602; Macchina Security d.o.o. 
Београд-Нови Београд, ул. Владимира Поповића 6/6/А606 , мат.бр. 17459554, 
ПИБ:102704261; Телегроуп д.о.о. Београд, ул. Светозара Милетића 9А, мат.бр. 17328964, 
ПИБ: 101733237 са подизвођачима Securition d.o.o. Београд, ул. Данијела Лекића Шпанца 
31, мат.бр. 17406787, ПИБ: 100394517: TRACO-INVEST d.o.o. Београд, ул. Сурчински пут 
1ж, мат.бр. 17193473, ПИБ: 101725262;  са заводним бројем ДНЈН-1218/2017-1. 

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

Околности које представљају основ за измену уговора:/ 

Остале информације:/ 


