ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА
Назив наручиоца:

ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ

Адреса наручиоца:

Сметанина 2, Београд

Интернет страница наручиоца:

www.waterpoloserbia.org

Врста наручиоца:

Остало

Врста поступка јавне набавке:

Отворени поступак

Продужење рока за подношење: Понуда
Врста предмета:

Услуге

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:
Предмет јавне набавке: Услуге резервације и обезбеђења авио карата
Назив и ознака из општег речника набавке: 60410000 - Услуге редовног авио-превоза

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

09.02.2016.

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

11.04.2016.

Разлог за продужење рока:
Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки је Решењем број 4-00-318/2016 (од 31.03.2016. године) усвојила захтев за
заштиту права поднет у предметном поступку дана 07.03.2016. године, и делимично поништила отворени поступак јавне набавке услуга: Услуге
резервације и обезбеђења авио карата, број ЈН ОП 1/2016-11, и то у делу који се односи на додатне услове за учешће и предметном поступку јавне
набавке, у ком смислу је указао на додатни услов, прописан на начин који подразумева да је понуђач у 2015. години имао обрађених најмање 20
групних спортских путовања
Решење број 4-00-318/2016 приспело је код Наручииоца дана 05.04.2016. године, и заведено је под бројем: 11/12.
Наручилац се обавезује да на основу налога Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, садржаних у Решењу број
4-00-318/2016, измени конкурсну документацију у делу који се односи на додатне услове.
По сачињавању коригованих додатних услова односно конкурсне документације, Наручилац ће објавити кориговану конкурсну документацију на
Порталу ЈН РС и својој интренет станици.

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
"ПОНУДА за јавну набавку број ОП 1/2016-11 – НЕ ОТВАРАТИ", лично или путем поште. На полеђини
коверте назначити назив и адресу понуђача, телефон и особу за контакт.
Уколико понуђач подноси понуду путем поште, мора да обезбеди да она стигне наручиоцу до назначеног
термина.
Понуде се подносе на адресу: Спортски савез Србије, 11000 Београд, Македонска 28/II.
КРАЈЊИ РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЈЕ 26.04.2016. ГОДИНЕ ДО 11:00 ЧАСОВА.

Време и место отварања понуда / пријава:
Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда, дана
26.04.2016. године у 12:00 часова у просторијама Спортског савеза Србије, 11000 Београд,
Македонска 28/2.

Лице за контакт:

Додатне информације могу се добити сваког радног дана
од 10:00–14:00 часова на телефон 011/30-35-043 и e-mail
slaven.radonic@eunet.rs
Особа за контакт је Славен Радонић, дипл. правник

Остале информације:
На основу Закона о јавним набавкама
("Службени гласник РС", број 124/12, 14/15 и 68/15)
ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ, Сметанина 2, Београд
ОБЈАВЉУЈЕ
ОБАВЕШТЕЊЕ О ДЕЛИМИЧНОМ ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
БРОЈ ОП. 1/2016-11: Услуге резервације и обезбеђења авио карата
– од стране Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки
(Решење број 4-00-318/2016 од 31.03.2016. године)
Врста поступка: Отворени поступак
1) Назив, адреса и интернет страница наручиоца:
ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ, Сметанина 2, Београд
www.waterpoloserbia.org
2) Врста наручиоца: Спортска организација
3) Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак, који се спроводи ради закључења оквирног споразума.
4) Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Услуге резервације и обезбеђења авио карата, ЈН ОП. 1/2016-11,
ОРН: 60410000 - Услуге редовног авио-превоза
5) Основ за поништење поступка: Решење Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, број 4-00-318/2016 од 31.03.2016. године.
Образложење:
Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки је Решењем број 4-00-318/2016 (од 31.03.2016. године) усвојила захтев за заштиту права поднет у предметном поступку
дана 07.03.2016. године, и делимично поништила отворени поступак јавне набавке услуга: Услуге резервације и обезбеђења авио карата, број ЈН ОП 1/2016-11, и то у делу који се односи на
додатне услове за учешће и предметном поступку јавне набавке, у ком смислу је указао на додатни услов, прописан на начин који подразумева да је понуђач у 2015. години имао обрађених
најмање 20 групних спортских путовања
Решење број 4-00-318/2016 приспело је код Наручииоца дана 05.04.2016. године, и заведено је под бројем: 11/12.
Наручилац се обавезује да на основу налога Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, садржаних у Решењу број 4-00-318/2016, измени конкурсну документацију у
делу који се односи на додатне услове.
По сачињавању коригованих додатних услова односно конкурсне документације, Наручилац ће објавити кориговану конкурсну документацију на Порталу ЈН РС и својој интренет станици.
У коригованој конкурсној документацији биће назначен нови рок за подношење понуда (у складу са коригованом конкурсном документацијом), као и датум отварања понуда.

