Република Србија
ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА
Број: 404-973/2019-08/10
Датум: 29. март 2019. године
Београд

На основу члана 63. став 5, а у складу са Прилогом 3 Ж Закона о јавним набавкама (”Службени
гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА
Назив наручиоца
Макензијева број 41, Београд
Адреса наручиоца
www.dri.rs
Интернет страница наручиоца
Државни орган
Врста наручиоца:
јавна набавка мале вредности са циљем закључења
Врста поступка јавне набавке:
оквирног споразума са једним понуђачем, на период од
две године
услуге
Врста предмета:
Услуге- одржавања службених возила
Опис предмета набавке, назив и
ознака из општег речника набавке:
набавка означена као ЈН 05/19
50112000 –Услуге поправкe и одржавања аутомобила
Датум
објављивања
позива
за
подношење понуда:
Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:
Разлог за продужање рока:

25. марта 2019. године.
29. марта 2019. године.

Приликом давања појашњења на конкурсну
документацију за набавку услуга одржавања службених
возила, означену као ЈН 05/19, указала се потреба да се
појашњењем допуни конкурсна документација у погледу
податка везаног за број возила која се налазе на
локацијама Ниш, Нови Сад и Београд за Партију 1одржавања службених возила марке „Fiat“
Нови рок за подношње понуда истиче 4. априла 2019.
Време и место за подношење понуда
године у 10,00 часова.
(нови рок):
Понуде се подносе Државној ревизоркој институцији,
Макензијева број 41, Београд.
Отварање понуда одржаће се дана 4. априла 2019.
Време и место отварања понуда:
године са почетком у 10:25 часова у Државној
ревизоркој институцији, Макензијева број 41, Београд.

У поступку избора најповољније понуде понуђачи достављају понуду са траженом документацијом
према условима из конкурсне документације 404-973/2019-08/6 од 25. марта 2019. године, а која се
може преузети на интернет страници наручиоца www.dri.rs или Порталу јавних набавки за јавну
набавку означену као ЈН 05/19, као и у складу са датим одговором на тражена појашњења од 29.
марта 2019. године, које је саставни део наведене објављене конкурсе документације

