На основу чл. 55 став 1. тачка 11., чл. 57. Закона о јавним набавкама (''Службени
гласник РС'' бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон),
Република Србија
ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Наручилац: Секретаријат за саобраћај
27. марта 43-45, Београд
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ
о продужењу рока за подношење понуда за јавну набавку услуге:
„Обука запослених у Секретаријату за саобраћај за коришћење софтвера
Siemens Sitraffic Scala Motion i Siemens Office“
(јавна набавка број 19/18)
1. Назив, адреса и интернет страна наручиоца
Град Београд, Градска управа града Београда, Секретаријат за саобраћај, ул.
27. Марта 43-45, Београд, www.bgsaobracaj.rs, https://nabavke.beograd.gov.rs/.
2. Врста наручиоца – орган локалне самоуправе
3. Врста поступка јавне набавке
Јавна набавка се спроводи у преговарачком поступку без објављивања позива
за подношење понуда.
4. Опис предмета јавне
оспособљавања

набавке услуге:

80530000-8-Услуге

стручног

Предмет јавне набавке услуге је „Обука запослених у Секретаријату за саобраћај
за коришћење софтвера Siemens Sitraffic Scala Motion и Siemens Office“.
5. Датум објављивања позива за подношење понуда: 01.07.2019. године
6. Датум објављивања обавештења о продужењу рока: 10.07.2019. године
7. Разлог за продужење рока
Поступајући у складу са предлогом и постављеним питањем заинтересованог
лица, Секретаријат за саобраћај је изменио конкурсну документацију осам или
мање дана пре истека рока за подношење понуда.

У складу са чланом 63. став 5. Закона, уколико 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.
8. Време и место за подношење понуда (нови рок): Рок за подношење
пријава је 23.07.2019. године до 12,00 часова.
9. Место, време и начин отварања понуда
Отварање понуда је јавно. Отварање понуда ће се обавити дана 23.07.2019.
године у 12,30 часова, у просторијама Секретаријата за саобраћај,
канцеларија 264, II спрат, ул. 27. Марта 43-45, Београд.
10. Контакт
- комуникација у поступку јавне набавке одвија се писаним путем, односно
путем поште, достављањем писмена на адресу Секретаријат за саобраћај,
Одељење за јавне набавке, ул.27. марта 43-45, 11000 Београд, електронском
поштом на е mail адресу: saobracaj.javnenabavke@beograd.gov.rs или факсом
на телефон 011/2754-636, сваког радног дана, у току радног времена
Наручиоца, у периоду од 07,30 до 15,30 часова.

