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

Агенција за осигурање депозита

Адреса наручиоца:

11000 Београд, Кнез Михаилова бр. 2.

Интернет страница наручиоца:

www.aod.rs

Врста наручиоца:

Остало

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:
Предмет јавне набавке број ЈН.МВ.-13/19 је набавка услуге путничке агенције за
организацију службених путовања у земљи и иностранству односно посредовање при
куповини авио карата и других путних карата и резервацији хотелског смештаја за службена
путовања.
Ознака из општег речника набавке је:
63510000 – услуге путничких агенција и сличне услуге

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

4.2.2019. године

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

12.2.2019. године

Разлог за продужење рока:
Наручилац је извршио измену и допуну конкурсне документације, а сходно питањима
заинтересованог лица, и то у вези:
- рока испоруке карата и других путних карата, тако да сада рок испоруке не може бити
краћи од 10 минута, нити дужи од 2 часа, и
- дестинације службеног путовања, тако да сада треба понудити цену авио карте за Цирих,
Швајцарска, без преседања.

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, препорученом пошиљком или лично
на адресу наручиоца: Агенција за осигурање депозита, 11000 Београд, Кнез Михаилова бр. 2.
други спрат, канцеларија бр. 218 (Писарница), са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуге
путничке агенције за организацију службених путовања, ЈН.МВ.-13/19 – НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до понедељка,
18. фебруара 2019. године, до 12:00 часова.

Време и место отварања понуда / пријава:
Јавно отварање понуда ће се обавити истог дана по истеку рока за предају понуда, у 12:15
часова, на адреси Наручиоца, сала за састанке на II спрату.

Лице за контакт:

Остале информације:

Наташа Јаковљевић
natasa.jakovljevic@aod.rs, тел. 011/2075-127

