Наручилац:
Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ Чачак
Адреса:
Николе Тесле бб, Чачак
Деловодни број: 152/17; ЈНМВ1У-2019 (1.2.1)
Датум:05.04.2019. године

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ
ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 1У-2019
Назив наручиоца: Јавно комунално предузеће ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак
Адреса наручиоца: ул.Цара Лазара 51 – 32000 Чачак
Интернет страница наручиоца: www.parkingcacak.co.rs
Врста наручиоца: Јавна предузећа – локална самоуправа
Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета: услуга
За добра и сулуге: опис премета јавне набавке, назив и ознака из
општег речника набавке
Предмет јавне набавке је набавка услуга –oдржавања „СМС центра са модулом за
наплату и контролу паркирања“ЈН број 1У-2019
Назив - јавнa набавкa услуга – услуга –oдржавања „СМС центра са модулом за
наплату и контролу паркирања“ЈН број 1У-2019
Назив и ознака из општег речника набавки: 48000000-Програмски пакети и
информациони системи
Датум објављивања позива за подношење понуда:
12.02.2019. године
Датум објављивања обавештења о продужењу рока:
05.04.2019. године
Разлог за продужење рока:
Захтеву за заштиту права понуђача уложен је од заинтересованог лица, у
периоду пре истека рока за подношење понуда, по којем је Републичка комисија
за заштиту права у поступцима јавних набавки, донела Решење бр. 4-00145/2019 од 29.03.2019. године, заведено код Наручиоца под бројем 152/15 од
05.04.2019. године, којим се одбија жалба као неоснована.
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Време и место подношења понуда (нови рок)
Понуде се припремају у складу са позивом Наручиоца и конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку. Понуђачи подносе понуду
непосредно преко писарнице Наручиоца или поштом, у затвореној коверти или
пакету, затвореној на начин да се приликом отварања понуда може са
сигурношћу утврдити да се први пут отвара на адресу Наручиоца: ЈКП „Паркинг
сервис“ Чачак улица Цара Лазара 51 32000 Чачак (СТАРА АДРЕСА ИЗ
КОНКУРНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ НИКОЛЕ ТЕСЛЕ ББ), са назнаком:
,,Понуда за јавну набавку услуга -oдржавања „СМС центра са модулом за
наплату и контролу паркирања“ ЈН број 1У-2019
- НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена
од стране наручиоца до 09.04.2019.године до 10 часова.

Време и место отварања понуда:
Јавно отварање понуда спровешће се 09.04.2019. године у 10 15 часова, на
адреси ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак, улица.Цара Лазара 51 – 32000 Чачак,
Лице за контакт:
Небојша Петковић, 032/5376-873
НАПОМЕНА Наручилац је променио адресу:
нова адреса ЦАРА ЛАЗАРА 51, 32000 Чачак
стара адреса НИКОЛЕ ТЕСЛЕ ББ, 32000 Чачак
Пошта послата на обе адресе долази у поштански фах Јавно комунално
предузеће ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак
У ОСТАЛОМ ДЕЛУ
НЕПРОМЕЊЕН.
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