ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА
Назив наручиоца:

ЈУП истраживање и развој д.о.о.

Адреса наручиоца:

Немањина 22-26, Београд

Интернет страница наручиоца:

www.piu.rs

Врста наручиоца:

Остало

Врста поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке мале вредности

Продужење рока за подношење: Понуда
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:
Предмет јавне набавке број: ЈНМВ 09/2013 је Набавка услуге техничког прегледа објекта 3Б –
Станови за младе научне раднике Блок 32 у Београду.
Назив и ознака из општег речника набавке: Услуге техничког прегледа зграда – 71631300.

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

10.02.2014.

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

18.02.2014.

Разлог за продужење рока:
Разлог за продужење рока је организационо - техничке природе, зато што Комисија за
спровођење поступка јавне набавке није у могућности да се састане на дан када истиче рок
за подношење понуда, а тиме и спроведе поступак отварања понуда у складу са чланом 103.
Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012). Поред тога, члан 63 став 5. ЗЈН
прописује да ако Наручилац измени или допуни Конкурсну документацију 8 или мање дана
пре истека рока за подношење понуде, Наручилац је дужан да продужи рок за подношење
понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. С тим у вези,
продужен је рок за подношење понуда на 28.02.2014. године.

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Понуду доставити на адресу: ЈУП Истраживање и развој доо, Вељка Дугошевића 54, Београд
са назнаком:
,,ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЈНМВ 09/2013 НАБАВКА УСЛУГЕ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ОБЈЕКТА
3Б – СТАНОВИ ЗА МЛАДЕ НАУЧНЕ РАДНИКЕ БЛОК 32 У БЕОГРАДУ – НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 28.2.2014.
године до 12 часова.
Време и место отварања понуда / пријава:
ЈУП Истраживање и развој доо, Вељка Дугошевића 54, Београд, 28.2.2014. године у 12:30
часова.

Лице за контакт:

tender@piu.rs

Остале информације:

n

