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

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ БЕОГРАДА

Адреса наручиоца:

Палмира Тољатија 1, 11070 Нови Београд

Интернет страница наручиоца:

www.arhiv-beograda.org

Врста наручиоца:

Култура

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 је Услуга вршења физичко техничког обезбеђења бр. ЈН 1.2.1/19
Шифра и општи речник набавки: 79710000 - услуге обезбеђења

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

11.06.2019.године

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

17.06.2019.године

Разлог за продужење рока:
Одлука о избору најповољније понуде у складу са Законом о јавним набавкама биће донета
применом критеријума "најнижа понуђена цена"
Брише се стандард ИСО 28000 из текста Конкурсне документације.
Мења се захтев Наручиоца и тражи да се достави Копија прве стране ППП ПД обрасца о
извршеним исплатама зарада запослених за месец април 2019.године.
Као средство обезбеђења Наручилац ће изменом Конкурсне документације тражити меницу
и менично овлашћење као гаранцију за озбиљност понуде.

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Понуда се сматра благовременом ако је наручилац исту примио до 25.06.2019.године.
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се
приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, непосредно
или путем поште на адресу Наручиоца: ИСТОРИЈСКИ АРХИВ БЕОГРАДА, Палмира Тољатија 1,
Нови Београд са назнаком: "Понуда за јавну набавку услуге мале вредности - услуга вршења
физичко техничког обезбеђења, ЈН бр. 1.2.1/19 - НЕ ОТВАРАТИ
На полеђини коверте (пошиљке треба навести назив и адресу понуђача.

Време и место отварања понуда / пријава:
Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда, дана
25.06.2019.године у 9:30 часова на адреси Наручиоца.

Лице за контакт:

Бојан Драшкић, дипл. правник
маил: bojan.draskic@arhiv-beograda.org

Остале информације:
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда код Наручиоца је заведено под
бројем 02-753/20 од 17.06.2019.године.

