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Предмет: ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у отвореном поступку 

јавне набавке радова: Текуће одржавање спортских објеката и објеката за игру и 

рекреацију грађана на територији ГО Савски венац, ЈН 2019/35 

 

 

Назив, адреса и интернет страна наручиоца: Градска општина Савски венац, Београд, Кнеза 

Милоша 69, www.savskivenac.rs 

 

Врста наручиоца: Градска и општинска управа 

 

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак јавне набавке радова 

 

За радове: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки:  

Предмет јавне набавке2019/35 је текуће одржавање спортских објеката и објеката за игру и 

рекреацију грађана на територији ГО Савски венац, а ближи опис предмета набавке дат је у 

поглављу :Техничка спецификацији конкурсне документације. 

ОРН: ОРН  450000000 Грађевински радови 50000000 - Услуге одржавања и поправки, 50870000 

Услуге поправке и одржавања опреме за дечија игралишта 

Јавна набавка се спроводи ради закључења Оквирног споразума између Наручиоца и једног 

понуђача, у трајању до краја 2019. године. 

Модел Оквирног споразума јесте Оквирни споразум у којима услови нису унапред одређени, 

односно рок за завршетак посла, количина и цена појединачног уговора као и других 

променљивих услова у зависности од специфичности предмета сваке појединачне набавке 

сагласно Позиву Наручиоца и понуди потенцијалног понуђача и дефинишу се закључењем 

појединачног уговора/наруџбенице, а у складу са потребама Наручиоца. 

 

Датум објављивања позива за подношење понуда: Позив објављен 24.06.2019. године 

 

Датум објављивања обавештења о продужењу рока: 18.07.2019. године 

 

Разлог за продужетак рок: Измене и допуне Конкурсне документације. 

 

Време и место за подношење понуда (нови рок): 25.07.2019. године до 10.00 часова поштом на 

адресу Градске општине Савски венац, ул.Кнеза Милоша бр. 69, 11000 Београд, или непосредно 

сваког радног дана преко писарнице Општине, чије је радно време од 07.30 до 15.30 часова. 

 

Време и место отварања понуда: Отварање понуда је јавно и обавиће се одмах по истеку рока 

за подношење понуда 25.07.2019. у 11.30 сати у просторијама ГО Савски венац у ул. Кнеза 

Милоша бр.69, IV спрат, соба 59. 

 


