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

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Адреса наручиоца:

Пожаревац, ул. Дринска бр. 2

Интернет страница наручиоца:

www.pozarevac.rs

Врста наручиоца:

Градска и општинска управа

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:
Услуге: Поверавање комуналне делатности градског и приградског превоза на територији
Града Пожаревца приватном партнеру по моделу јавно-приватног партнерства, ОРН
60100000-Услуге друмског превоза, ОРН 60112000-Услуге јавног друмског превоза, ОРН
60172000-Најам аутобуса и међуградских аутобуса са возачем, ОРН 66122000-Услуге
корпоративних финансија и улагања капитала
Број набавке: ЈН ОП 37/2020

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

18.06.2020. године

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

05.08.2020. године

Разлог за продужење рока:
Измена конкурсне документације осам или мање дана пре истека рока за подношење
понуда- чланом 63. став 5. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12,
14/15 и 68/15) прописано је да ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију
осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи
рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Понуда се доставља на адресу: Градска управа Града Пожаревца, Дринска 2, 12 000 Пожаревац.
Понуде се подносе у затвореној коверти или кутији на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се понуда
први пут отвара, са јасном назнаком „Понуда за отворени поступак за поверавање комуналне делатности градског и приградског превоза на
територији града Пожаревца приватном партнеру по моделу јавно-приватног партнерства, ЈН ОП 37/2020 – НЕ ОТВАРАТИ“.
Благовременим ће се сматрати све понуде које су достављене Наручиоцу најкасније до 12:00 часова по средњеевропском времену, до дана
20.08.2020.године, без обзира на начин доставе.

Време и место отварања понуда / пријава:
Отварање приспелих понуда је истог дана, 20.08.2020.године у 12:30 часова по
средњеевропском времену, у пословним просторијама наручиоца.

Лице за контакт:

Остале информације:

Oсоба за контакт је Ивана Перишић, е-пошта:
iperisic@pozarevac.rs , у периоду од 10,00 - 14,00 часова.

