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:

Отворени поступак јавне набавке број 99/2013.
Понуда

Врста предмета:

Услуге

Опис предмета набавке,
назив и ознака из општег
рачника набавке

Набавка услуга одржавања димњака и котлова са пламено
димне стране.
Назив и ознака из општег речника: Услуге чишћења пећи и
димњака 90915000.

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

Разлог за продужење рока:

09.12.2013.
04.03.2014.
У отвореном поступку јавне набавке број 99/2013, чији је
предмет набавка услуга одржавања димњака и котлова са
пламено димне стране, поднет је Захтев за заштиту права
на садржину конкурсне документације дана 08.01.2014.
године, од стране заинтересованог лица ЕКО-ДИМ д.о.о,
Београд, Цвијићева 22.
Обавештење о поднетом Захтеву за заштиту права
објављено је дана 09.01.2014. године на Порталу јавних
набавки и интернет страници Наручиоца. Наручилац је
својим Закључком број 404-02-2094/2013-01 од 09.01.2014.
године, одбацио захтев за заштиту права заинтересованог
лица, као неблаговремен.
На Закључак наручиоца подносилац захтева је поднео
Жалбу Републичкој комисији за заштиту права у
поступцима јавних набавки, дана 13.01.2014. године.
Републичка комисија за заштиту права је својим Решењем
број 4-00-36/2014 од 24.02.2014. године примљено код
наручиоца 04.03.2014. године, потврдила Закључак
наручиоца број 404-02-2094/2013-01 од 09.01.2014. године
којим је одбачен захтев за заштиту права подносиоца
захтева ЕКО-ДИМ д.о.о, Београд, Цвијићева 22.
У складу са чланом 149. став 4. Закона о јавним набавкама,
услед подношења захтева за заштиту права дошло је до
застоја рока за подношење понуда. С обзиром да је окончан
поступак заштите права поступак јавне набавке се
наставља у складу са чланом 149. Закона о јавним
набавкама.

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

Број дана који је протекао пре дана када је примљен захтев
за заштиту права од стране наручиоца урачунава се у рок за
подношење понуда.
Рок за подношење понуде истиче 07.03.2014. године у
10,00 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 07.03.2014. године у
12,00 часова у Управи за заједничке послове републичких
органа, Београд, Немањина број 22-26, први спрат,
канцеларија број 1.
Мила Сашић, телефон 2658-875.

