ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за саобраћај
Београд, 27.марта 43-45
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
(преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда)
„Набавка софтвера PTV VISUM PUBLIC TRANSPORT CONCEPT (PTC) - COMPLETE,
величине F“, бр. ЈН 30/15
Назив наручиоца: Град Београд, Градска управа града Београда, Секретаријат саобраћај
Адреса наручиоца: Улица 27. марта 43-45, Београд
Интернет страница наручиоца: www.bgsaobracaj.rs
Врста наручиоца: орган јединице локалне самоуправе
Врста поступка јавне набавке: преговарачки поступак без објављивања позива за
подношење понуда
Врста предмета: добра
Опис предмета набавке: Предмет јавне набавке бр. 30/15 је добро – „Набавка софтвера
PTV VISUM PUBLIC TRANSPORT CONCEPT (PTC) - COMPLETE, величине F“, са одржавањем у
једногодишњем периоду.
Назив и ознака из општег речника набавке: 48000000-8 - програмски пакети и
информациони системи
Датум слања позива за подношење понуде: 07.12.2015.
Назив и адреса лица коме је послат позив за подношење понуда: „ЦЕП - Центар за
планирање урбаног развоја“, Београд, ул. Захумска бр. 34.
Датум објављивања обавештења о продужењу рока: 17.12.2015.
Разлог за продужење рока: због повећаног обима посла и недовољног броја запослених
наручилац није у могућности да спроведе отварање у време наведено у позиву и
конкурсној документацији.
Време и место подношења понуде (нови рок): Рок за доставу понуде је до
30.12.2015. године до 12.00 часова. Понуда се сматра благовременом уколико је
примљена од стране наручиоца до 30.12.2015. године до 12.00 часова, без обзира
на начин подношења.

Понуду доставити на адресу Град Београд, Градска управа града Београда, Секретаријат за
саобраћај, ул. 27. марта 43-45, Београд, са назнаком: ''ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
ДОБРА: ''НАБАВКА СОФТВЕРА PTV VISUM PUBLIC TRANSPORT CONCEPT (PTC) COMPLETE, ВЕЛИЧИНЕ F“ – ЈН БР. 30/15 - НЕ ОТВАРАТИ”.
Време и место отварања понуде: Поступак отварања понуде спровешће се
30.12.2015. године у 12:30 часова, у просторијама Секретаријата за саобраћај, канц.
264/II, ул. 27. марта 43-45, Београд.
Преговарачки поступак ће се спровести истог дана када се и врши отварање понуде тј.
30.12.2015. године у просторијама Секретаријата за саобраћај, канцеларија 264, II спрат,
ул. 27. Марта 43-45, Београд.
Kонтакт: e-mail: saobracaj.javnenabavke@beograd.gov.rs.

