
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

О ЈН 

“Извођење радова на уређењу дела Терминала 2“ РЕД. БР. ЈН 71/2017 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: За потребе јавне набавке “Извођење радова на уређењу 
дела Терминала 2“ БРОЈ 71/2017 ОП, потребно је: израдити техничку документацију за 
уређење дела Терминала 2. Техничка документација мора бити израђена у складу са 
важећим законима и релевантим прописима који уређују овакву врсту објекта и инсталација 
и у обиму и садржају потребном за прибављање свих неопходних сагласности и дозвола 
надлежних државних институција. Такође, техничка документација мора бити у неопходном 
обиму и садржају да се по њој могу изводити радови. Саставни део техничке документације 
морају бити и сви потребни елаборати и студије. 

• извести потребне радове на рушењу постојећих комерцијалних простора и на 
изградњи нових комерцијалних простора на основу техничке документације на коју је 
добијена сагласност Наручиоца и надлежних државних институција.  Јавном набавком је 
обухваћена израда техничке документације и извођење радова по принципу „кључ у руке“. 
Назив и ознака из општег речника набавке: 45000000-Грађевински радови. 

Уговорена вредност: 16.100.000,00 динара, без ПДВ. 

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена. 

Број примљених понуда: 2. 

Понуђена цена: - Највиша: 16.480.000,00 динара, без ПДВ. -Најнижа: 16.100.000,00 динара, 
без ПДВ. 

Понуђена цена код прихватљивих понуда: - Највиша: 16.480.000,00 динара, без ПДВ. - 
Најнижа: 16.100.000,00 динара, без ПДВ. 

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

Датум доношења одлуке о додели уговора: 13.12.2017.  

Датум закључења уговора: 29.12.2017.  

Основни подаци о добављачу: Заједничка понуда понуђача Енергопројект индустрија а.д., 
Београд и Енергопројект високоградња а.д., Београд, у којој је носилац посла Енергопројект 
индустрија а.д., са седиштем у Београду, Булевар Михаила Пупина 12, Нови Београд, ПИБ 
100830795, Матични број 07073224; Период важења уговора: До испуњења уговорних 
обавеза обе уговорне стране. 

Околности које представљају основ за измену уговора:/  

Остале информације: / 

http://www.beg.aero/

