
 

ЈКП за изградњу и обављање превоза путника метроом 
 и развој градске железнице у Београду 

„Београдски метро и воз“ Београд 

 

 
    

 

 
ПИБ: 111091167 
МБ: 21424650 

ЈКП „Београдски метро и воз“ 

Светозара Марковића 38-40, 11000 Београд 

е-пошта: office@bgmetro.rs 
Телефон: +381 11 4250 500 

www.bgmetro.rs 

Назив и адреса наручиоца: ЈКП „Београдски метро и воз“, Светозара Марковића 38-40, 
Београд 
Врста наручиоца: Јавно комунално предузеће – локална самоуправа 
Интернет страница наручиоца: www.bgmetro.rs  
Број: 303-10/20 од 26.06.2020. 

ОБАВЕШТЕЊЕ 
о продужењу рока за подношење понуда 

1. Продужава се рок за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности УСЛУГЕ 

ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ И ИНТЕРНЕТА ПО ПАРТИЈАМА, број јавне набавке ЈНМВ 04/20 

2. Врста предмета набавке : услуга  

3. Опис предмета набавке: УСЛУГЕ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ И ИНТЕРНЕТА ПО ПАРТИЈАМА,  
Назив и ознака предмета набавке из општег речника набавке:  ОРН: 64210000 Телефонске 

услуге и услуге преноса података 
Јавна набавка је   обликована у две (2)  партије и то 

 
ПАРТИЈА 1- УСЛУГЕ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ 
ПАРТИЈА 2- УСЛУГЕ ИНТЕРНЕТА  

 
4. Позив за подношење понуда је објављен: 16.06.2020. године, измењен позив објављен 

23.06.2020. године (измене се односе елемент критеријума за партију 2 -услуге интернета) 

5. Обавештење о продужењу рока се објављује: 26.06.2020. године 

6. Разлог за продужење рока: Измена конкурсне документације  

7. Нови рок - време и место подношења понуда: Нови рок за подоношење понуда је 

01.07.2020. године до 11,30 часова. Понуде се могу поднети: 

 непосредно у пословним просторијама Наручиоца:  ЈКП „Београдски метро и воз“, 
Светозара Марковића 38-40, Београд, при спрат, канцеларија за пријем поште 

 путем поште на адресу ЈКП „Београдски метро и воз“, Светозара Марковића 38-40, 
Београд 

Понуде се подносе у затвореној коверти или кутији,  на начин да се приликом отврања 
понуда може утврдити да се први пут отварају, са назнаком: 
 
ПОНУДА за јавну набавку УСЛУГЕ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ И ИНТЕРНЕТА ПО ПАРТИЈАМА, број јавне 

набавке ЈНМВ 04/20, за партију_________ - НЕ ОТВАРАТИ 

 
8. Нови рок - време и место отварања понуда: Отварање понуда ће се обавити дана 
01.07.2020. године у 12,00 часова, у просторијама наручиоца у Београду, 

Светозара Марковића 38-40, сала на првом спрату.  

9. Лице за контакт:Љепосавка Видовић,  nabavke@bgmetro.rs 

 


