
Јавно водопривредно предузеће 

„Србијаводе“ Београд 

Булевар уметности 2А 

Број: Оу. 5/137/3-1-2019 

Датум: 18.07.2019. 

 

На основу члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 

124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ 

Београд, Булевар уметности 2А, као наручилац, у отвореном поступку јавне набавке објављује  

  

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 

1.   Назив адреса и интернет страница наручиоца  

  Наручилац: Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“  

  Адреса: Београд, Булевар уметности 2А,  

  Телефон: 011/311-94-02; факс: 011/311-94-03  

  ПИБ: 100283824; 

  Матични број: 17117106  

  Интернет страница: www.srbijavode.rs 

2.   Врста наручиоца 

       Државно јавно предузеће 

3.    Врста поступка јавне набавке  

       Отворени поступак 

4.    Oпис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 

       Предмет јавне набавке је пружање услуге: Централно складиште средстава за одбрану од 

поплава - локацијa Сурчин - Урбанистички пројекат, ИДР са Геотехничким елаборатом, 

Грађевински и електродео, ПГД и ПЗИ, Назив и ознака из Општег речника набавке: Услуге 

техничког пројектовања – 71320000. 

5.    Датум објављивања позива за подношење понуда: 9.07.2019. године 

6.    Датум објављивања обавештења о продужења рока:  18.07.2019. године 

7.    Разлог за продужење рока: 

Наручилац је изменио конкурсну документацију шест дана пре истека рока за подношење 

понуда услед очигледне омашке на страни 15. конкурсне документације, у табели Додатни 

услови, редни број 3. која се односи на технички капацитет који потенцијални понуђач треба да 

испуњава, у виду непотребне реченице „Arc Gis или Gis одговарајући софтверски пакет) и 

лиценцирани софтвер за хидрауличко моделирање течења у отвореним токовима.“  која се 

техничком грешком нашла у овој конкурсној документацији, као и на страни 28. у обрасцу VI.7. 

Потврда о извршеним услугама у доњем десном углу где се уместо речи „НАРУЧИЛАЦ“ 

грешком налази реч „ПОНУЂАЧ“. 

8.   Време и место за подношење понуда (нови рок):  
      Понуда се доставља на адресу: Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ Београд, 

Булевар уметности 2А (11070 Нови Београд), са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуга – 

Централно складиште средстава за одбрану од поплава - локацијa Сурчин - Урбанистички 

пројекат, ИДР са Геотехничким елаборатом, Грађевински и електродео, ПГД и ПЗИ - ЈН 

137/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране 

наручиоца до 29.07.2019. године до 10,00 часова 

9.   Време и место отварања понуда:  
      Отварање понуда обавиће се комисијски, на дан истека рока за подношење понуда 

29.07.2019. године са почетком у 10,10 часова на адреси наручиоца ЈВП „Србијаводе“ Београд, 

Булевар уметности 2А, Нови Београд, сала 101 на првом спрату. 

 

 

       Комисија за јавну набавку 

 

http://www.srbijavode.rs/

