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:

Отворени поступак јавне набавке број 109/2015.
Понуда
Добра

Набавка канцеларијског намештаја за потребе органа
државне управе.
Назив и ознака из општег речника: 39100000-3 Намештај.
4 партије
Назив и ознака из
Број и назив партије
општег речника
Партија 1
Плочасти намештај
39100000-3 Намештај
Партија 2
Радне столице и фотеље
39100000-3 Намештај
Партија 3
Намештај за службене станове
39100000-3 Намештај
Намештај
за
угоститељске
Партија 4
39100000-3 Намештај
просторе
Датум објављивања позива
03.07.2015. године
за подношење понуда:
Датум објављивања
12.08.2015. године
обавештења о
продужењу рока:
У предметном поступку јавне набавке пре истека рока за
подношење понуда поднет је Захтев за заштиту права дана
05.08.2015. године и истог дана објављено је Обавештење о
поднетом Захтеву за заштиту права на Порталу јавних
набавки и интернет страници Наручиоца. Након
разматрања Захтева Наручилац је Закључком број 4-0018/2015-01 од 05.08.2015. године одбацио Захтев за
заштиту права као неблаговремен. Против донетог
Разлог за продужење рока:
Закључка подносилац захтева није поднео жалбу
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима
јавних набавки. Наручилац наставља поступак предметне
јавне набавке и одређује нови рок за подношење понуда.
Нови рок за подношење понуда 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 18.08.2015. године у 9,00
часова. Понуде се достављају на адресу: Управа за
Време и место подношења
заједничке послове републичких органа, Београд,
понуда (нови рок):
Немањина 22-26, I спрат, канцеларија бр. 14.
Опис предмета набавке,
назив и ознака из општег
речника набавке
Број партија:

2

Време и место отварања
понуда:

Отварање понуда је јавно и одржаће се 18.08.2015. године у
9,30 часова у Управи за заједничке послове републичких
органа, Београд, Немањина број 22-26, Немањина број 2226, крило А, други спрат, Свечана сала.

Лице за контакт:

Мила Сашић, телефон 2658-875.

Остале информације:

Понуђачима који су доставили понуде до дана
05.08.2015. године (првобитно заказани дан отварања
понуда) сви докази о испуњености обавезних услова и
захтева наручиоца рачунаће се у односу на дан
05.08.2015. године (првобитно заказани дан отварања
понуда).

