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

ЈКП "Београдске електране"

Адреса наручиоца:

Савски насип 11,11070 Нови Београд

Интернет страница наручиоца:

http://www.beoelektrane.rs/

Врста наручиоца:

Јавна предузећа-локална самоуправа

Врста поступка јавне набавке:

Отворени поступак

Продужење рока за подношење: Понуда
Врста предмета:

Добра

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:
Јавна набавка бр. 8 ОД-ОС/20 - Јоноизмењивачка смола
Назив и ознака из општег речника набавке: 24530000 – Полимери стирена у примарним
облицима

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

05.03.2020.

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

11.05.2020.

Разлог за продужење рока:
На основу Одлуке председника Републике Србије, председника Народне скупштине и председника
Владе о проглашењу ванредног стања, објављеном у Службеном гласнику РС бр. 29/2020 од
15.03.2020. године, Градско веће града Београда је донело Закључак број 404-191/20-ГВ oд
17.03.2020. године, којим се директним и индиректним корисницима буџетских средстава града
Београда, градским општинама, јавним предузећима, односно јавно-комуналним предузећима, као
и друштвима капитала чији је оснивач град Београд, односно градска општина, налаже обустава
свих поступака јавних набавки. Како је предметни Закључак престао да се примењује дана
06.05.2020. године, поступци јавних набавки се настављају.

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Рок за достављање понуда је 20.05.2020. године до 8,00 часова на адресу ЈКП “Београдске
електране” , Савски насип 11, 11070 Нови Београд.

Време и место отварања понуда / пријава:
Јавно отварање понуда обавиће се истог дана, 20.05.2020. године у 9,00 часова у
просторијама ЈКП “Београдске електране”, Савски насип 11, Нови Београд, уз присуство
овлашћених представника понуђача (без позива).
Пожељно је да представници понуђача који буду присуствовали отварању понуда носе
заштитне маске.

Лице за контакт:

Остале информације:

Лице за контакт: Никола Ђурасиновић, Служба за јавне
набавке, тел: 011-2093-195.
Е-mail адреса: nikola.djurasinovic@bgdel.rs

