
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА 

Сервисирање  и  поправка „WINTERSTEIGER“ пољопривредне механизације 

                                   Редни број набавке 11/19 

 

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца:  

 - Институт за кукуруз „Земун Поље“,  

 - Слободана Бајића 1, 11185 Београд, Земун,  

 - интернeт адреса: www.mrizp.rs. 

  

2. Врста наручиоца: Oстало. 

 

3. Врста поступка јавне набавке:  
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са 
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.  

 

4. Предмет јавне набавке су услуге – Сервисирање и поправка „WINTERSTEIGER“  

пољопривредне механизације 

 

5. Назив и ознака из општег речника набавки:  50110000 – Услуге поправки и 

одржавања моторних возила и припадајуће опреме.  

 

6. Датум објављивања позива за подношење понуда: 02.08.2019, 

 

7. Датум објављивања обавештења о продужењу рока за подношење понуда: 

23.08.2019. 

 

8. Разлог за продужење рока:  

Наручилац врши измену Конкурсне документације због великог броја питања 

које су пристигла од заинтересованог лица у поглављу III КД - Tехничке 

спецификација услуга, у поглављу IX КД – Образац структуре цене са 

упутством како да се попуни (3-1) и у поглављу IV – Услови за учешће у поступку 

јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих 

услова и с тим у вези продужава рок за достављање понуда. 

 
9. Време и место за подношење понуда (нови рок): 

Понуду доставити на адресу: Институт за кукуруз „Земун Поље“, улица 

Слободана Бајића број 1,  11185 Земун - Београд, са назнаком: „ПОНУДА ЗА 

ЈАВНУ НАБАВКУ услуга – Сервисирање и поправка „WINTERSTEIGER“  

пољопривредне механизације, јавна набавка број 11/19 – НЕ ОТВАРАТИ“. На 

полеђини коверте обавезно навести назив понуђача, тачну  адресу, контакт 

особу и телефон. Рок за подношење понуда је до: 09.09.2019. године до 12,00, 

сати. 

 

10. Време и место отварања  понуда:  

Место отварања понуда : Институт за кукуруз „Земун Поље“, улица Слободана 

Бајића број 1. Време отварања: Отварање понуда је 09.09.2019. године до 12,15 

сати.  Отварање понуда спроводи се истога дана након истека рока за 

подношење понуда. Отварање понуда је јавно и може присутвовати свако 

заинтересовано лице. У поступку отварања понуда могу активно учествовати 

само овлашћени представници понуђача. 

http://www.mrizp.rs/

