ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Назив наручиоца:

Управа за заједничке послове републичких органа

Адреса наручиоца:

Београд, Немањина 22-26

Интернет страница
наручиоца:

www.uzzpro.gov.rs

Врста наручиоца:

Органи државне управе

Врста поступка јавне
набавке:
Продужење рока за
подношење:
Врста предмета:
Опис предмета набавке,
назив и ознака из општег
рачника набавке
Датум објављивања позива
за подношење понуда:
Датум објављивања
обавештења о
продужењу рока:

Разлог за продужење рока:

Отворени поступак јавне набавке број 114/2014.
Понуда
Услуге
Набавка услуге осигурања имовине републичких органа.
Услуге осигурања имовине 66515200-5.
22.07.2014.
06.08.2014.
У предметном поступку јавне набавке поднет је Захтев за
заштиту права 04.08.2014. године и дана 05.08.2014. године
објављено је Обавештење о поднетом Захтеву за заштиту
права на Порталу јавних набавки и интернет страници
Наручиоца. Након разматрања Захтева за заштиту права
Наручилац је Решењем број 4-00-18/14 од 05.08.2014.
године усвојио Захтев за заштиту права и делимично
поништио отворени поступак јавне набавке број 114/2014,
чији је предмет набавка услуге осигурања имовине
републичких органа у делу који се односи на критеријум за
доделу уговора из позива за подношење понуде и
конкурсне документације.
Усвајањем захтева за заштиту права наручилац наставља
отворени поступак јавне набавке и прекида застој рока за
подношење понуда.
На основу усвојеног захтева за заштиту права мења се
конкурсна документација и позив за подношење понуда у
делу који се односи на измену критеријума за доделу
уговора. У измењеној конкурсној документацији и позиву
за подношење понуда као критеријум за доделу уговора
одређује се критеријум „најнижа понуђена цена“.
Измењену конкурсну документацију наручилац објављује
на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца
у наставку овог обавештења о продужењу рока за
подношење понуда. Истовремено наручилац обавештава
сва заинтересована лица да поднесу своје понуде у складу
са измењеном конкурсном документацијом која у свему
осталом осим у измењеном критеријуму за доделу уговора
остаје непромењена. Нови рок за подношење понуда

Време и место подношења
понуда (нови рок):
Време и место отварања
понуда:
Лице за контакт:

продужава се за период у коме су задржане активности
наручиоца, односно, за период у коме је дошло до застоја
рока за подношење понуда.
Рок за подношење понуде истиче 25.08.2014. године у
12,00 часова. Понуде се достављају на адресу: Управа за
заједничке послове републичких органа, Београд,
Немањина 22-26, I спрат, канцеларија бр. 14.
Отварање понуда је јавно и одржаће се 25.08.2014. године у
12,30 часова у Управи за заједничке послове републичких
органа, Београд, Немањина број 22-26, први спрат,
канцеларија број 1.
Мила Сашић, телефон 2658-875.

