
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

О ЈН 

“Извођење радова на уређењу паркиралишта П10“ 

РЕД. БР. ЈН 22/2017 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: 
 
Предмет ове Јавне набавке је извођење радова на уређењу паркиралишта П10 који служи 
за паркирање путничких аутомобила на комплексу Аеродрома Никола Тесла Београд, по 
принципу кључ у руке. 
Постојећи паркинг П10 се налази на катастарској парцели 3739/1 и користи се за паркирање 
запослених АД Аеродром Никола Тесла Београд. Површина коју заузима постојећи паркинг 
је 3768 m2. Паркинг је потребно проширити и преуредити тако што ће се извршити 
технолошка подела на две целине коју би независно користили запослени и такси возила у 
свему према техничкој документацији. Предмет радова обухватају и радови на приступној 
саобраћајници ка Црвеној згради као и део јавне саобраћајнице која повезује Сурчин и 
Аеродром (зона раскрснице).  

 
Јавном набавком је дефинисано  извођење  радова по принципу „кључ у руке“. 
 
Назив и ознака из општег речника набавке: 
 
45000000 –  Грађевински радови, 
45200000 –  Радови на објектима или деловима објеката високоградње или нискоградње 
 

Уговорена вредност:  44.767.567,82 без ПДВ-a. 

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена. 

Број примљених понуда: 3 

     - Највиша: 44.767.567,82 РСД без ПДВ-а. 

Понуђена цена: 



     -Најнижа: 34.980.271,00 РСД без ПДВ-а. 

 

     - Највиша: 44.767.567,82 РСД без ПДВ-а. 

Понуђена цена код прихватљивих понуда: 

     - Најнижа: 44.767.567,82 РСД без ПДВ-а. 

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

Датум доношења одлуке о додели уговора: 20.04.2018. 

Датум закључења уговора: 05.06.2018. 

Основни подаци о добављачу: Група Понуђача: 

 Рас Инжењеринг нискоградња доо, са седиштем у Београду, Ул. Горана 
Ковачића бр. 23, ПИБ 102078764, Матични број 07723369 (водећи члан); 

 ЈКП Београд пут, са седиштем у Београду, Ул. Драгослава Срејовића 8а, ПИБ 
102209952, Матични број 07023332 

 AB Construct team doo,са седиштем у Београду, Ул. Бул.Зорана Ђинђића бр 
440, Нови Београд, ПИБ 104920503, Матични број 20263229; 

 DC Energocoop doo, са седиштем у Београду, Ул. Старине Новака бр. 6, 
ПИБ:100215237, Матични број 17235591; 

 Falcon Survay doo,  са седиштем у Београду, Ул. Живка Давидовића бр. 46 , 
ПИБ 105152548, Матични број 20326077 

 

Период важења уговора: на период до испуњења уговорних обавеза обе уговорне стране. 

Околности које представљају основ за измену уговора: / 

Остале информације: / 


