Београд, Булевар краља Александра 282 www.putevi-srbije.rs
На основу члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
објављује се:
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Назив наручиоца: Јавно предузеће „Путеви Србије“
Адреса наручиоца: Београд, Булевар краља Александра 282
Интернет страница наручиоца: www.putevi-srbije.rs
Врста наручиоца: јавно предузеће
Врста поступка јавне набавке: отворени
Предмет јавне набавке: радова – Периодично одржавање објеката на државном
путу IA реда бр. 1, мост преко железничке пруге Топчидер – Мала Крсна на km
0+619,40 крака 7 у саставу петље за везу државног пута IA реда бр. 1 Београд –
Ниш са Смедеревом (45221119 – Грађевински радови на обнови мостова)
Позив за подношење понуда за предметну јавну набавку бр. 26/2016 објављен је
дана 19. јула 2017. године на Порталу јавних набавки, интернет страници
www.putevi-srbije.rs и на Порталу службених гласила Републике Србије и база
прописа.
Начин подношења понуда и рок:
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу
утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да
се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој
понуди.
Понуду доставити на адресу: Јавно предузеће «ПУТЕВИ СРБИЈЕ» Београд,
Булевар краља Александра број 282, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку
радова – Периодично одржавање објеката на државном путу IA реда бр. 1,
мост преко железничке пруге Топчидер – Мала Крсна на km 0+619,40 крака 7
у саставу петље за везу државног пута IA реда бр. 1 Београд – Ниш са
Смедеревом, ЈН бр. 26/2016 – НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом
уколико је примљена од стране наручиоца до пeтка 25. августа 2017. године до
12,30 часова

Место, време и начин отварања понуда:
Јавно отварање понуда извршиће комисија ЈП «Путеви Србије» дана 25. августа
2017. године до 13,00 часова у просторијама ЈП «Путеви Србије» у Београду,
Булевар краља Александра број 282 у сали на првом спрату.
Лица за контакт:
Информације у вези са предметном јавном набавком могу се добити сваког радног
дана у периоду од 10,00 до 14,00 часова на телефон 011/30-40-617, Одељење за
јавне набавке и уговоре, e-mail: javnenabavke@putevi-srbije.rs.
Заинтересована лица могу извршити увид у пројектно – техничку документацију
која се односи на предметну јавну набавку, сваког радног дана од 10,00 до 13,00
часова у просторијама ЈП „Путеви Србије“ Београд, Обилазница, Раковички пут бб,
у канцеларији бр. 18, уз претходну најаву дан раније на тел. 066/866-50-83, Горан
Бакић, дипл.грађ.инж.

