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

Јавно предузеће ''Скијалишта Србије''

Адреса наручиоца:

Милутина Миланковића 9, Нови Београд.

Интернет страница наручиоца:

www.skijalistasrbije.rs.

Врста наручиоца:

Државна јавна предузећа

Врста поступка јавне набавке:

Отворени поступак

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 мале вредности бр. 13/20 су услуге - Пројектантски надзор,
мониторинг, техничка контрола и стручни надзор над изградњом гондоле са пратећом
инфраструктуром Брзеће – Мали Караман
Назив и ознака из општег речника набавке:
71521000 услуге надзора на градилишту.

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

03.04.2020.

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

08.04.2020. године

Разлог за продужење рока:
У складу са чланом 63. став 5. Закона о јавним набавкама.

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Нови рок за подношење понуда је 14.04.2020. године до 10 часова, по локалном времену. Понуђач подноси понуду
непосредно или путем поште на адресу наручиоца: ЈП ''Скијалишта Србије'', Милутина Миланковића 9, 11070 Нови
Београд. Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку Пројектантски надзор, мониторинг, техничка контрола и стручни надзор над изградњом гондоле са пратећом
инфраструктуром Брзеће – Мали Караман , број јавне набавке ЈН 13/20 - НЕ ОТВАРАТИ”.
Подносилац понуде подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања
пријава може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
Подносилац понуде може да поднесе само једну понуду.
На полеђини коверте навести назив подносиоца понуде, тачну адресу и контакт телефон.

Време и место отварања понуда / пријава:
Отварање понуда спроводи се одмах након истека рока за подношење пoнудa, дана
14.04.2020. године са почетком у 10 часова и 30 минута у просторијама на адреси наручиоца:
Милутина Миланковића 9, 4 спрат, Нови Београд.

Лице за контакт:

Остале информације:

dobrila.nikolic@skijalistasrbije.rs

