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

Јавно предузеће "Нуклеарни објекти Србије"

Адреса наручиоца:

Мике Петровића Аласа 12-14, Винча, Београд

Интернет страница наручиоца:

www.nuklearniobjekti.rs

Врста наручиоца:

Државна јавна предузећа

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 набавка услуге мобилне телефоније: ЈНМВ број 1.2.2/19.
Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН- 64212000 - Услуге мобилне телефоније

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

1.4.2019.

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

9.4.2019.

Разлог за продужење рока:
Измена конкурсне документације

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Рок за достављање понуде је 18.4.2019. године. Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца
до 18.4.2019. године до 11:00 часова, без обзира на начин на које су послате.
Понуђачи подносе понуде непосредно, или путем поште на адресу Јавно предузеће „Нуклеарни објекти Србије”, Београд Винча, ул. Мике Петровића Аласа 12-14, зграда бр. 48.
Понуде се подносе у затвореној коверти или кутији, затвореној на начин да се прилиом отварања понуда може са
сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На предњој страни понуде понуђач је дужан да напише текст: ,,Понуда за јавну
набавку услуга –набавка услуга мобилне телефоније, ЈН бр. 1.2.2/19 - НЕ ОТВАРАТИ”. Неблаговремено поднете понуде ће
по окончању поступка отварања понуда бити враћене понуђачима неотворене са назнаком да су поднете неблаговремено.

Време и место отварања понуда / пријава:
Јавно отварање понуда обавиће се након истека рока за подношење понуда, дана 18.4.2019.
године у 12:00 часова, на адреси: Јавно предузеће „Нуклеарни објекти Србије”, Београд - Винча,
ул. Мике Петровића Аласа 12-14, зграда бр. 48. (сала за састанке)
Отварање понуда је јавно и може му присуствовати свако заинтересовано лице.
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача.
Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 (десет дана) од дана отварања понуда.

Лице за контакт:

Лице (или служба) за контакт: Зоран Цинцовић, мастер економиста, Зоран
Богосављевић, дипломирани економиста – Одељење комерцијале
Е - mail адреса: zoran.cincovic@nuklearniobjekti.rs,
zoran.bogosavljevic@nuklearniobjekti.rs
office@nuklearniobjekti.rs ,
Факс: 011/3408-717

Остале информације:
Понуђач је дужан да услугу која је предмет набавке пружа у складу са Правилником о
параметрима квалитета јавно доступних електронских комуникационих услуга и спровођењу
контроле обављања делатности електронских комуникација („Сл. гласник РС“, бр. 73/2011 и
3/2014), што потврђује потписивањем обрасца понуде;

