
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Бр. XI-13-404-204/2017
Датум: 06.03.2018. године
Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4

На основу члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/12 бр.14/15 и 68/15), 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
26000 ПАНЧЕВО, ТРГ КРАЉА ПЕТРА I БР. 2-4

објављује: 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца: Градска управа града Панчева 

Aдреса наручиоца: Трг краља Петра I бр. 2-4, 26000 Панчево 

Интернет стараница наручиоца: www.pancevo.rs

Врста наручиоца: Градска управа 

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак 

Врста предмета: Услуге

Опис предмета набавке:
Мориторинг полена (мерење, извештавање и одржавање опреме) за 2018. и 2019. годину

Назив и ознака из општег речника набавке: 
Услуга мониторинга или мерење загађења ваздуха– 90731400

Датум објављивања позива за подношење понуда: 01.11.2018. године

Датум објављивања обавештења о продужењу рока: 06.03.2018. године

Разлог за продужење рока:
Дана 11.12.2017.године, пре истека рока за подношење понуда, Наручилац је запримио Захтев за заштиту права.
Наручилац  је  дана  20.12.2017.године,  упутио  Одговор  Републичкој  комисији  за  заштиту  права  у  поступцима
јавних набавки, са комплетном докумнетацијом ради одлучивања о поднетом Захтеву. 
Дана 07.02.2018.године, Наручилац је запримо Закључак Републичке комисије за заштиту права у поступцима
јавних набавки, којим се одбацује предметних Захтев за заштиту права, као неблаговремен. 
Из свега наведног, Наручилац продужава рок за подношење понуда и сходно томе Објављује Пречишћен текст
конкурсне документације, ради недвосмислене припреме понуда. 

Време и место подношења понуда (нови рок): 

Нови рок за подношење понуда је 21.03.2018. године до 10:00 часова.
Понуду доставити на адресу: Градска управа града Панчева, Секретаријат за јавне набавке, 26 000 Панчево, Трг
краља Петра I бр. 2-4, са назнаком: „Мориторинг полена (мерење, извештавање и одржавање опреме) за 2018. и
2019. годину“  бр. XI-13-404-204/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”

Време и  место  отварања понуда:  Отварање понуда  ће  се  обавити у  просторијама  Градске  управе  града
Панчева, Секретаријат за јавне набавке, канцеларија бр. 3, Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4.
Време отварања понуда је 21.03.2018. године у 10:15 часова.

Лице за контакт: Весна Петковић Боровница, имејл адреса:javne  .  nabavke  @  pancevo  .  rs  

http://www.pancevo.rs/
mailto:javne.nabavke@pancevo.rs
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