ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА
Назив наручиоца Јавно предузеће „ Електромрежа Србије “
Адреса наручиоца Кнеза Милоша 11, 11000 Београд
Интернет страница наручиоца www.ems.rs
Врста наручиоца Државна јавна предузећа
Врста поступка јавне набавке Квалификациони поступак, члан 34 ЗЈН
Продужење рока за подношење пријава
Врста предмета Услуга
За добра и услуге : опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке
ЈН 448 14 0 Квалификациони поступак за израду пројектно техничке документације за неенергетске
објекте (пословне зграде, објекте друштвеног стандарда, складишта и помоћне објекте) ЈП ЕМС
71320000 – Услуге техничког пројектовања

Датум објављивања позива за подношење пријава

09.01.2015.

Датум објављивања обавештења о продужењу рока

06.02.2015

Разлог за продужење рока :
Измена конкурсне документације
Време и место подношења пријава ( нови рок )
Подносиоци пријава треба да доставе пријаве најкасније до: 18.02.2015. године до 11:00 часова на
архиву Наручиоца: ЈП Електромрежа Србије, Кнеза Милоша 11, Београд. Пријаве се достављају у
затвореној коверти или кутији, на начин да се приликом отварања пријаве може са сигурношћу
утврдити да ће се први пут отворити, са назнаком:
ПРИЈАВА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 448 14 0
Квалификациони поступак за израду пројектно техничке документације за неенергетске објекте
(пословне зграде, објекте друштвеног стандарда, складишта и помоћне објекте) ЈП ЕМС
НЕ ОТВАРАТИ
На полеђини коверте или кутије навести тачан назив и адресу подносиоца пријаве. Пријава се може
доставити поштом или лично, најкасније последњег дана рока до 11:00 часова, по локалном
времену.
Неблаговремено достављене пријаве неће се узимати у разматрање, односно неотворене ће бити
враћене подносиоцима пријава. Благовременост ће се ценити искључиво према дану и сату приспећа

на архиву Наручиоца, а не према дану и сату предаје у пошти.
Време и место отварања пријава :
Јавно отварање свих благовремено приспелих пријава ће се обавити 18.02.2015. године у 11:30
часова у просторијама Наручиоца, на адреси ЈП ЕМС, ул. Кнеза Милоша бр. 11, 11000 Београд, Сала
504, пети спрат, у присуству чланова Комисије за предметну јавну набавку.
Лице за контакт:

Mилена Станковић, телефон: 011 3241 001 лок. 773, телефакс:
011 3242 414, email: milena.stankovic@ems.rs

Период за који се кандидатима признаје квалификација:

3 године

Остале информације:
Наручилац ће на сваких 6 месеци од дана коначности Одлуке о признавању квалификације
ажурирати листу кандидата признавањем квалификације сваком подносиоцу пријаве који испуњава
услове из ове тендерске документације и који је у међувремену поднео пријаву за признавање
квалификације.

