
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

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:

Критеријум за доделу уговора:

Уговорена вредност:

Врста предмета:



Број примљених понуда:

Понуђена цена:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора:

 Основни подаци о добављачу: 

- Највиша

- Најнижа

Понуђена цена код
 прихватљивих понуда:

- Највиша

- Најнижа

Околности које представљају основ за измену уговора:

Остале информације:

Датум закључења уговора:

Период важења уговора:


	Z_Podaci u odluci o dodeli ugovora.pdf
	Blank Page

	Untitled

	Dropdown3: [Добра]
	Text1: АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
	Text2: 11180 БЕОГРАД 59
	Text3: www.beg.aero
	Dropdown1: [Остало]
	Text5: ''РАЗНА СРЕДСТВА ЗА ОПСЛУГУ ВАЗДУХОПЛОВА''ПАРТИЈА 1: ЕЛЕКТРОТРАКТОР – ТЕГЉАЧ, 3 ком.азив и ознака из општег речника набавке:34960000 – Аеродромска опрема16700000 – Трактори34144900 – Електрична возила34969200 – Степенице за укрцавање путника у ваздухоплов 42418910 – Опрема за утовар42418920 – Опрема за истовар31121000 – Генераторски агрегатиМА 10 - за примену на аеродромима
	Text6: 12.338.370,00 динара, без ПДВ.
	Text7: Eкономски најповољнија понуда.Елементи критеријума за избор економски најповољније понуде су:А) Цена                    80 пондераБ) Гарантни рок     10 пондераВ) Рок испоруке     10 пондераУКУПНО               100 пондера
	Text10: 4
	Text11: 131.970,00 евра(15.853.622,08 динара по званичном средњем курсу Народне Банке Србије на дан када је започето отварање понуда), 
	Text12: 12.338.370,00 динара, без ПДВ.
	Text13: 131.970,00 евра(15.853.622,08 динара по званичном средњем курсу Народне Банке Србије на дан када је започето отварање понуда), 
	Text14: 12.338.370,00 динара, без ПДВ.
	Text15: /
	Text17: 01.10.2015.
	Text16: 12.08.2015.
	Text21: НАПОМЕНА: Званични средњи курс Народне Банке Србије на дан када је започето отварање понуда износио је 120,1305  динара за један евро.
	Text20: /
	Text18: CENTUM д.о.о., са седиштем у Београду, Вишњичка 61б, ПИБ: 100206092, Матични број: 07728247.
	Text19: До испуњења уговорних обавеза.


