ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР
ДЕПО И КЛИРИНГ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ А.Д.

Број набавке: ЈНМВ 13/2015
Број документа: 60 бр. 13/2015/5
Датум: 15.06.2015. године
На основу члана 63, став 5. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број
124/2012, 14/2015) у даљем тексту: Закон, Централни регистар, депо и клиринг
хартија од вредности акционарско друштво Београд, Трг Николе Пашића 5,
Београд,
Објављује:
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца
Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности акционарско
друштво Београд, Трг Николе Пашића 5, Београд, www.crhov.rs (у даљем тексту:
Наручилац)
2. Врста наручиоца
Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности је правно лице
које се организује и послује као акционарско друштво са правима, обавезама и
одговорностима утврђеним Законом о тржишту капитала («Службени гласник
РС», број 31/2011) и Законом о привредним друштвима («Службени гласник
РС» број 36/2011, 99/2011 i 83/2014 – др.закон), и чији је оснивач Република
Србија.
3. Врста поступка
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале
вредности, у складу са чланом 39. Закона.
4. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке су услуге: услуге обезбеђења
Назив и ознака из општег речника набавке: услуге обезбеђења, 79710000.
5. Датум објављивања позива за подношење понуда
05.06.2015. године.
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6. Датум објављивања обавештења о продужењу рока
15.06.2015. године
7. Разлог за продужење рока
Измена конкурсне документације у складу са чланом 63. став 5. Закона о
јавним набавкама.
8. Време и место подношења понуда
Понуду доставити на адресу: Централни регистар, депо и клиринг
хартија од вредности, Трг Николе Пашића бр. 5 (улаз из Дечанске бр. 14), 11000
Београд, IV спрат, Експедиција/канцеларија 1 до 19.06.2015. године до 12:00
часова.
9. Време и место отварања понуда
Јавно отварање понуда одржаће се по истеку рока за подношење понуда,
односно 19.06.2015. године у 12:15 часова, у радним просторијама Централног
регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, Трг Николе Пашића бр. 5
(улаз из Дечанске бр. 14), IV спрат.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена најкасније до
19.06.2015. године до 12:00 на адресу Наручиоца.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у
којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум
понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно
наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему
наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење
понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде
подносити, сматраће се неблаговременом.
Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда,
неблаговремену понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета
неблаговремено.

10. Лице за контакт
Маја Дамљановић: e - mail адреса: maja.damljanovic@crhov.rs
Сања Илић : e - mail адреса: sanja.ilic@crhov.rs

Комисија за јавну набавку мале вредности
Централног регистра, депоа и клиринга
хартија од вредности
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