
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  

О ЈН 

„Израда техничке документације и извођење радова на формирању позиција за пуњење 

електричном енергијом средстава за опслугу ваздухоплова''  број 63/2016 ОП 

 

Назив наручиоца: АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД 

Адреса наручиоца: 11180 БЕОГРАД 59 

Интернет страница наручиоца: www.beg.aero 

Врста наручиоца: Остало 

Врста предмета: Радови 

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: 
Овом јавном набавком предвиђена је израда техничке документације, као и извођење 
радова на формирању позиција за пуњење електричном енергијом средстава за опслугу 
ваздухоплова. Како тренутно расположиви ресурси нису задовољавајући у погледу 
једновремене расположовости, то је неопходно обезбедити и повећати број пуњачких 
станица, како би се обезбедио оптималан процес одвијања прихвата и отпреме 
ваздухоплова. 
 
Јавном набавком је обухваћена израда техничке документације и извођење радова 
по принципу „кључ у руке“. 
 
Назив и ознака из општег речника набавке: 
 
71320000-Услуге техничког пројектовања 
45200000- Радови на објектима или деловима објеката високоградње и нискоградње 

Уговорена вредност: 4.000.000,00 динара, без ПДВ. 

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена. 

Број примљених понуда: 1 

     - Највиша: 4.000.000,00 динара, без ПДВ. 

Понуђена цена: 

     -Најнижа: 4.000.000,00 динара, без ПДВ. 

 

     - Највиша: 4.000.000,00 динара, без ПДВ. 

Понуђена цена код прихватљивих понуда: 



     - Најнижа: 4.000.000,00 динара, без ПДВ. 

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

Датум доношења одлуке о додели уговора: 09.05.2017. 

Датум закључења уговора: 29.05.2017. 

Основни подаци о добављачу: Заједничка понуда понуђача RAS INŽENJERING 
NISKOGRADNJA д.о.о., Београд-Земун, GEOPUT д.о.о., Београд и STANDARD INVEST 
GROUP д.о.о., Београд, у којој је носилац посла RAS INŽENJERING NISKOGRADNJA д.о.о., 
са седиштем у Београду, Горана Ковачића 23 - Земун, ПИБ 102078764, Матични број 
07723369; 

Период важења уговора: До испуњења уговорних обвеза обе уговорне стране. 

Околности које представљају основ за измену уговора: / 

Остале информације: / 


