
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:
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	Text5: Опис предмета набавке:  јн бр.3/2018, Средство (течно) за одлеђивање и спречавање залеђивања ваздухоплова и полетно слетне стазе, по партијама;Партија 2 - Течност за одлеђивање и заштиту од залеђивања ваздухоплова ТИП 2;Назив и ознака из општег речника набавке: 24951310 – средство за одлеђивање; 24951311 – препарати против замрзавања;Напомена:  На основу члана 50. Закона , Наручиоци  Аеродроми Србије” д.о.о. Београд и Јавно предузеће за аеродромске услуге „Аеродром Ниш“ Ниш спровели су поступак јавне набавке средства (течног) за одлеђивање и спречавање залеђивања ваздухоплова и полетно слетне стазе, по партијама, у име и за рачун Аеродрома Србије” д.о.о. Београд;Јавно предузеће за аеродромске услуге „Аеродром Ниш“ Ниш, спровело отворени поступак јавне набавке, објавило  Конкурсну документацију  и Позив за подношење понуда по овлашћењу из Одлуке о спровођењу поступка јавне набавке од стране више наручилаца бр.67/2018 од 05.11.2018. године и 6359 од 07.11.2018 године и преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда на основу члана 35.став 1.тачка 1) Закона о ЈН и на основу одлуке о спровођењу поступка јавне набавке од стране више наручилаца бр.67-5/2018 од 26.12.2018.године и 7762 од 27.12.2018.године;На основу овлашћења из Одлуке о заједничком спровођењу јавне набавке број 67-5/2018 од 26.12.2018.године и 7762 од 27.12.2018. године, Аеродроми Србије” д.о.о. Београд закључили су уговор о јавној набавци за средства (течна) за одлеђивање и спречавање залеђивања ваздухоплова и полетно слетне стазе, по партијама;Партија 2 - Течност за одлеђивање и заштиту од залеђивања ваздухоплова ТИП 2;
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