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

Културни центар Београда

Адреса наручиоца:

Кнез Михаилова бр. 6, Београд

Интернет страница наручиоца:

www.kcb.org.rs

Врста наручиоца:

Култура

Врста поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке мале вредности

Продужење рока за подношење: Понуда
Врста предмета:

Услуге

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:
Услуге обезбеђења авио карата и других путних карата и хотелског смештаја за потребе
службених путовања;
Број јавне набавке 1.2.4/2016;
Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН 63500000 - Услуге путничких агенција и тур
оператера и услуге помоћи туристима.

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

12.02.2016. године

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

03.03.2016. године

Разлог за продужење рока:
Измене конкурсне документације.

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Понуду доставити на адресу: Културни центар Београда, Кнез Михаилова бр. 6, Београд, са назнаком:
,,Понуда за јавну набавку услуга – Услуге обезбеђења авио карата и других путних карата и хотелског смештаја за потребе службених путовања,
Број јавне набавке 1.2.4/2016 НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 11.03.2016. године до 12.00 часова.
Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која није стигла на адресу наручиоца: Културни центар Београда, Кнез Михаилова бр. 6, Београд, закључно са 11.03.2016.
године до 12.00 часова.

Време и место отварања понуда / пријава:
Отварање понуда је јавно и одржаће се одмах након истека рока за подношење
понуда, дана 11.03.2016. године у 12.30 часова на адреси наручиоца: Културни центар
Београда, Кнез Михаилова бр. 6, Београд, у присуству чланова Комисије за предметну
јавну набавку.

Лице за контакт:

Лице за контакт: Драгана Илић
Е - mail адреса: javnenabavke.kcb@gmail.com, сваког
радног дана (понедељак – петак), у периоду од 08.00 до
16.00 часова.

Остале информације:
У предметном поступку јавне набавке наручилац је дана 19.02.2016. године примио захтев за
заштити права подносиоца захтева FLY FLY TRAVEL д.о.о. са седиштем у Београду, ул Кнез
Михаилова бр. 30/2, чиме су заустављене све даље активности наручиоца у предметном
поступку јавне набавке. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац је дана 19.02.2016.
године објавио Обавештење на Порталу јавних набавки, Порталу јавних набавки града
Београда и на својој интернет страници. Нaкон донетог Решења наручиоца бр. IX-9-527 од
24.02.2016. године по поднетом захтеву и његове коначности, стекли су се услови за наставак
даљих активности у предметном поступку јавне набавке. Комисија је поступајући по члану
63. став 5. Закона о јавним набавкама (,,Сл. гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015)
извршила Измену конкурсне документације и продужила рок за подношење понуда.

