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:

Отворени поступак јавне набавке
- број 235/2017

Врста предмета:

Услуге

Опис предмета набавке,
назив и ознака из општег
речника набавке:

Предмет јавне набавка услуге одржавања и сервисирања
котловских постројења и инсталација централног грејања са
отклањањем кварова.
Назив и ознака из општег речника: 50000000-5 Услуге
одржавања и поправки

Датум објављивања
позива за подношење
понуда:
Датум објављивања
обавештења о
продужетку рока:

Разлог за продужење
рока:

12.01.2018. године
17.04.2018. године
У предметном поступку јавне набавке у року за подношење
понуда поднет је Захтев за заштиту права дана 06.02.2018.
године од стране заинтересованог лица TERMO-MAX пр
Драгоје Пековић, Београд-Земун, Прве пруге 13 и допуњен
дана 12.02.2018. године доказом о уплати таксе. Дана
08.03.2018. године, подносилац захтева је доставио „другу
допуну захтева за заштиту права понуђача“ .
Наручилац је објавио на Порталу јавних набавки и интернет
страници наручиоца Обавештење о поднетом захтеву за
заштиту права и задржавању даљих активности наручиоца
до доношења одлуке Републичке комисије за заштиту права
у поступцима јавних набавки.
Републичка комисија је Решењем бр. 4-00-165/2018 од
01.03.2018. године, које је примљено дана 15.03.2018.
године, усвојила као основан захтев за заштиту права
наведеног подносиоца захтева и делимично поништила
поступак предметне јавне набавке, у делу сачињавања
конкурсне документације.
Поступајући по налозима Републичке Комисије за заштиту
права у поступцима јавних набавки, извршене су измене
конкурсне документације.
Имајући у виду да су се стекли услови за наставак поступка
одређује се нови рок за подношење понуда.
У наставку поступка обавештавају се заинтересована лица
да је извршена измена конкурсне документације.
Позивају се сва заинтересована лица да поднесу своје
понуде у складу са измењеном конкурсном документацијом.

Место и време
подношења понуда:
Време и место отварања
понуда:
Лице за контакт:

Рок за подношење понуда истиче 04.05.2018. године у 10,00
часова. Понуде се достављају на адресу: Управа за
заједничке послове републичких органа, Београд, Немањина
број 22-26, I спрат, канцеларија брoj 14.
Отварање понуда одржаће се дана 04.05.2018. године у
12,00 часова у Управи за заједничке послове републичких
органа, Немањина број 22-26, централни улаз, први спрат,
канцеларија број 26.
Мила Сашић, телeфон 011/2658-875.

