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

ЈП "Србијашуме"
ШГ"Шума" Лесковац

Адреса наручиоца:

Булевар Михајла Пупина 113, Београд
Делиградска 1, Лесковац

Интернет страница наручиоца:

www.srbijasume.rs

Врста наручиоца:

Државна јавна предузећа

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:
ЈН 199/2019- 7 Набавкa занатских услуга за ШГ“Шума“ Лесковацза 2019.г.
Ознака и назив из општег речника набавки:
77000000 и називом „Услуге у области пољопривреде, шумарства, хортикултуре, аквакултуре
и пчеларства“

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

24.05.2019.

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

17.06.2019.

Разлог за продужење рока:
Измена конкурсне документације.

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Рок за достављање понудe је до 27.06.2019. године, до 09.45 часова.
Понуде доставити на адресу: ЈП "Србијашуме"ШГ"Шума" Лесковац, Делиградска 1 Лесковац,
с тим што ће понуђач на коверти назначити следеће "Понуда за јавну набавку занатских
услуга за 2019.г. број 199/2019 - за партију број__________"НЕ ОТВАРАТИ"

Време и место отварања понуда / пријава:
Јавно отварање понудe обавиће се 27.06.2019. године, у 10:00 часова, у просторијама ЈП
„Србијашуме“, "ШГ"Шума" Лесковац, Делиградска 1 Лесковац,

Лице за контакт:

Додатне информације у вези са овим позивом за
подношење понуда могу се добити сваког радног дана од
07:00 до 15:00 часова путем факса 016/255-947, лице за
контакт Звездана Ђорђевић, лице за техничке
спецификације Дејан Стојиљковић.

Остале информације:
У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама, обавештавамо све
потенцијалне понуђаче који су преузели конкурсну документацију за јавну набавку 199/2019
вршимо измену на 23, 25, 28, 29, 30, 33, 34 и 37 страни конкурсне документациje.
Прилог 7. -Модел уговора
Прилог 8. -Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количинa и опис
добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције
квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге
и сл. предмета јавне набавке.
Прилог 10.-ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

