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

Jedinica za upravljanje projektima u javnom sektoru d.o.o.
Beograd

Адреса наручиоца:

Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, Srbija

Интернет страница наручиоца:

www.piu.rs

Врста наручиоца:

Остало

Врста поступка јавне набавке:

Отворени поступак

Продужење рока за подношење: Понуда
Врста предмета:

Радови

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:
Nabavka radova za izgradnju stambenih objekata – 250 stanova I faze socijalnog stanovanja u
naselјu Ovča u okviru Potprojekta 8 Regionalnog stambenog programa – Stambeni program u
Republici Srbiji, radi rešavanja stambenih potreba izbeglica na teritoriji grada Beograda:
RHP-W8-AB-CW/IOP3-2019

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

17.02.2020

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

27.03.2020

Разлог за продужење рока:
Produženje roka za podnoženje ponuda usled vanrednog stanja u Republici Srbiji

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
,,Ponudu bi trebalo podneti kao preporučeno pismo sa povratnicom, ili u slučaju ličnog dostavljanja sa predatom
potvrdom o prijemu ponude.
Ponuda se mora podneti na sledeću adresu: Veljka Dugoševića 54, peti sprat - pisarnica, 11000, Beograd, Srbija.
Ukoliko se ponuda dostavlja lično, adresa za dostavljanje je: Veljka Dugoševića 54, peti sprat - pisarnica, 11000,
Beograd, Srbija, u periodu od 09:00h do 15:00h.
Krajnji rok za dostavljanje ponuda je:
14.04.2020. godine, do 10 časova”

Време и место отварања понуда / пријава:
,, Otvaranje ponuda održaće se: 14.04.2020. godine, u 11 časova, u prostorijama Jedinice za
upravljanje projektima u javnom sektoru d.o.o. Beograd, Veljka Dugoševića 54, peti sprat,
Beograd”

Лице за контакт:

predrag.knezevic@piu.rs

Остале информације:
Nabavke dobara, radova i usluga finansiranih od strane programa stambenog zbrinjavanja u
Republici Srbiji, pripremljena su, dodeljena i organizovana u saradnji sa partnerskim zemljama i
CEB Priručnikom za dobra, radove i usluge, objavljenom na web sajtu:
http://www.coebank.org/documents/107/Procurement_Guidelines_LJhjgEt.pdf

