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

Министарство трговине, туризма и телекомуникација

Адреса наручиоца:

Немањина 22-26

Интернет страница наручиоца:

www.mtt.gov.rs

Врста наручиоца:

Органи државне управе

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:
79530000 – услуге превођења текста
79540000 - услуге усменог превођења
Јавна набавка мале вредности - Услуге превођења, по партијама, ЈНМВ 21/2017

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

06.06.2016.

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

26.06.2016.

Разлог за продужење рока:
Дана 16.06.2017. године Подносилац захтева доставио је Захтев за заштиту права заводни број код Наручиоца 343-02-4-00-1/2017 од 16.06.2017. године, којим оспорава садржину
конкурсне документације.
Наручилац је Решењем број 404-02-090/2017-02/6 од 16.06.2017. године усвојио захтев за заштиту права подносиоца захтева „Akademija Oxford- Agent“ d.o.o, из Јагодине, улица Књегиње
Милице бр. 21/8, ПИБ: 107224269, матични број: 20758546 у поступку јавне набавке мале вредности услуге- услуге превођења, обликован по партијама, ЈНМВ 21/2017, наручиоца
Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Београд у делу конкурсне документације који се односи на одређене лимите износа понуђених цена у тачки 8.1 Начин и услови
плаћања, прилога VI Упутство понуђачима како да сачине понуду.
Наручилац врши Измену 2 и допуну Конкурсне документације у делу који се односи на одређене лимите износа понуђених цена и одредити оквирне количине у тачки 8.1 Начин и услови
плаћања, прилога VI Упутство понуђачима како да сачине понуду и то брисањем лимита одређених у тачки 8.1 Начин и услови плаћања и одређивањем оквирних количина за тражене
врсте превода, прилога VI Упутство понуђачима како да сачине понуду.
Извршена је Измена 2 Конкурсне документације. Наручилац продужава рок за подношење понуда до 29.06.2017. године до 10:00 часова. Отварање понуда одржаће се истог дана у 11:00
часова у Немањиној 22-26, на 3 спрату, у канцеларији број 8.

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
29.06.2017. године до 10:00 часова у Немањиној 22-26, писарница Управе за заједничке
послове Републичких органа.

Време и место отварања понуда / пријава:
29.06.2017. године у 11:00 часова у Немањиној 22-26, на 3 спрату, у канцеларији број 8.

Лице за контакт:

Остале информације:

javnenabavke@mtt.gov.rs

