
Јавно водопривредно предузеће 

„Србијаводе“ Београд 

Булевар уметности 2А 

Број: Мр. 5/177/3-1-2019 

Датум: 25.11.2019. 

 

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 поступку јавне набавке мале вредности 

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  

       Јавна набавка мале вредности 

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

       Предмет јавне набавке је извођење радова: Радови на реконструкцији и обнови прозора на 

пословним просторијама предузећа. Назив и ознака из Општег речника набавке: Прозори, врата 

и сродни артикли - 44221000. 

5.    Датум објављивања позива за подношење понуда: 18.11.2019. године 

6.    Датум објављивања обавештења о продужења рока:  25.11.2019. године 

7.    Разлог за продужење рока: 

        Очигледна омашка на страни 4, 12 и 14. конкурсне документације, у табели која се односи 

на врсту радова (опис отварања прозора) неопходно је да пре речи „вентус“ стоји и реч 

„класични“.  

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 радова – 

Радови на реконструкцији и обнови прозора на пословним просторијама предузећа, ЈН 

177/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране 

наручиоца до 29.11.2019. године до 10,00 часова 

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

29.11.2019. године са почетком у 10,10 часова на адреси наручиоца ЈВП „Србијаводе“ Београд, 

Булевар уметности 2А, Нови Београд, канцеларија 206 на другом спрату. 

 

 

       Комисија за јавну набавку 

 

http://www.srbijavode.rs/

