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

ЈКП "ЗЕЛЕНИЛО-БЕОГРАД"

Адреса наручиоца:

Мали Калемегдан бр. 8, БЕОГРАД

Интернет страница наручиоца:

www.zelenilo.rs

Врста наручиоца:

Јавна предузећа-локална самоуправа

Врста поступка јавне набавке:

Отворени поступак

Продужење рока за подношење: Понуда
Врста предмета:

Добра

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:
ЈЈН1.1.12/2017- БИЉНИ МАТЕРИЈАЛ, ЦВЕЋЕ И СЕМЕ
Партија 1- Сезонски расад цвећа у сетвеним тацнама,
Партија 4-Семе за цвеће
031211000 – Хортикултурни производи

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

24.02.2017. године

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

22.03.2017. године

Разлог за продужење рока:
Измена и допуна конкурсне документације

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
ППонуђачи су дужни да понуду сачине према упутству наручиоца и да је доставе у затвореној коверти на адресу: ЈКП „Зеленило-Београд“, Нови Београд,
Сурчински пут бр. 2, Писарница – најкасније 30.03.2017. године до 13 часова по локалном времену.
Понуда се подноси непосредно (лично) или путем поште, на наведену адресу наручиоца, с тим да ће понуђач на коверти назначити следеће: „Понуда за
јавну набавку број ЈН 1.1.12/2017- БИЉНИ МАТЕРИЈАЛ , ЦВЕЋЕ И СЕМЕ (са назнаком партије за коју се конкурише) - НЕ ОТВАРАТИ“
(Радно време писарнице је од 7 часова и 30 минута до 15 часова и 30 минута).
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти овереној печатом, и на полеђини коверте наводи свој тачан назив и адресу, телефон и факс понуђача, као и
име и презиме овлашћеног лица за контакт. Рок за подношење понуде је 30.03.2017. године до 13 часова,без обзира на начин на који су послате.

Време и место отварања понуда / пријава:
Јавно отварање понуда обавиће се по истеку рока за подношење понуда дана 30.03.2017.
године у 13 часова и 15 минута, на адреси наручиоца: ЈКП „Зеленило-Београд“, Нови Беогад,
Сурчински пут бр. 2, Сектор за комерцијалне послове, РЈ за јавне набавке и комерцијалне
послове, (Сала за састанке). Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако
заинтересовано лице.

Лице за контакт:

Додатне информације и обавештења у вези са припремом понуде понуђач може тражити у
писаном облику достављањем Захтева Служби за јавне набавке на факс 011/6600-568, лок.172,
или електронском поштом на е-mail: javnenabavke@zelenilo.rs .
Електронска пошта која буде послата после истека радног времена , тј. после 15 часова и 30
минута , сматраће се да је примљена следећег дана.

Остале информације:
Право учешћа у поступку предметне јавне набавке имају сви понуђачи који испуњавају
обавезне услове из чл. 75. Закона о јавним набавкама (“Сл.гласник РС“бр.124/12) и додатне
услове из члана 76. Закона о јавним набавкама (“Сл.гласник РС“бр.124/12) предвиђене
конкурсном документацијом. Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о
испуњености услова за учешће у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима
из конкурсне документације.
Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са
подизвођачем/ подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду.

