СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА

Београд, Немањина 6
Број: 22/2018 - 02
Датум: 26. 02.2017. год.

ПРЕДМЕТ : Измене и допуне бр. 1 конкурсне документације у поступку јавне
набавке мале вредности ЈНМВ/1 – шпедитерске услуге
У конкурсној документацији на страни 3

подношење понуде учињена је техничка грешка где

(тачка 7) Начин подношења понуде и рок за

стоји:

Понуђач је дужан да понуду сачини у свему према упутству наручиоца и да је достави најкасније до
06.06.2018. год. до 10:00 часова (по локалном времену), без обзира на начин подношења и то на адресу:
"Србија Карго"ад - Сектор за набавке и централна стоваришта, ул. Немањина 6, 11000 Београд, Република
Србија, II спрат, канцеларија бр. 476.
Понуђач је у обавези да понуду достави у запечаћеном омоту - коверти, затворену на начин да се приликом
отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, на којој се, на предњој страни, ставља
заводни печат понуђача, назначава број и датум понуде и наводи текст: "Понуда за јавну набавку бр.
ЈНМВ/1 - НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуђачи су дужни да на полеђини омота назначе назив, адресу, телефон, e-mail адресу и име контакт особе.
Понуда достављена по истеку рока за подношење, сматраће се неблаговременом и неће се отварати, а
наручилац ће је по окончању поступка отварања вратити неотворену подносиоцу понуде, уз повратницу, са
назнаком да је поднета неблаговременo.
Све цене у понуди морају бити исказане у динарима.

Мења се и гласи:
Понуђач је дужан да понуду сачини у свему према упутству наручиоца и да је достави најкасније до
06.03.2018. год. до 10:00 часова (по локалном времену), без обзира на начин подношења и то на адресу:
"Србија Карго"ад - Сектор за набавке и централна стоваришта, ул. Немањина 6, 11000 Београд, Република
Србија, II спрат, канцеларија бр. 476.
Понуђач је у обавези да понуду достави у запечаћеном омоту - коверти, затворену на начин да се приликом
отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, на којој се, на предњој страни, ставља
заводни печат понуђача, назначава број и датум понуде и наводи текст: "Понуда за јавну набавку бр.
ЈНМВ/1 - НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуђачи су дужни да на полеђини омота назначе назив, адресу, телефон, e-mail адресу и име контакт особе.
Понуда достављена по истеку рока за подношење, сматраће се неблаговременом и неће се отварати, а
наручилац ће је по окончању поступка отварања вратити неотворену подносиоцу понуде, уз повратницу, са
назнаком да је поднета неблаговременo.
Све цене у понуди морају бити исказане у динарима.

