ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Назив наручиоца:
Aдреса наручиоца:

АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
11180 Београд 59
Република Србија

Интернет страница наручиоца: www.beg.aero
Врста наручиоца:

Остало

Врста предмета:

Услуге

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:

Информациони систем за регистрацију путника и пртљага - DCS:
(Departure Control System) представља систем који се користи у процесу регистрације
путника и пртљага, контроле укрцавања путника у ваздухоплов, контроле утовара терета и
израде листе оптерећења ваздухоплова. Основна улога наведеног информационог
система је да обезбеди процес опслуживања ваздухоплова, путника и ствари са циљем да
пружи висок ниво услуге, безбедност, сигурност и економичност, како корисницима тако и
аеродрому.
Ознака из општег речника набавке:
72222300 - Услуге информационих технологија
64216110 - Услуге електронске размене података

Оквирни датум објављивања позива за
подношење понуда и за закључење уговора:

Број уговора које наручилац намерава закључити:

Оквирни датум за објављивање позива
за подношење понуда је 01.03.2016.
године.
Оквирни датум за закључење уговора је
15.04.2016. године

1 ( један )

Посебна напомена ако је уговор о јавној набавци резервисан за установе, организације
или привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и
запошљавање инвалидних лица:
Уговор није резервисан за горе поменуте установе, организације и привредне субјекте.

Посебна напомена уколико се закључује оквирни споразум:
Не закључује се оквирни споразум.

Адреса и интернет адреса државног органа или организације, односно органа или
службе територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено
добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при
запошљавању, условима рада и сл:

Министарство финансија
ПОРЕСКА УПРАВА
www.poreskauprava.gov.rs
Министарство државне управе и локалне самоуправе
mduls.gov.rs

Остале информације:
Све информације везано за горе поменуту јавну набавку можете добити упитом послатим
на адресу :
АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
Делатност информационих и телекомуникационих технологија
11180 Београд 59
Република Србија
Контакт особа : Ненад Сакић
nenad.sakic@beg.aero

