
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

Врста предмета:

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:

Датум објављивања позива за подношење 
понуда/пријава:

Датум објављивања обавештења о 
продужењу рока:

Разлог за продужење рока: 

Врста поступка јавне набавке: 

Продужење рока за подношење:



Време и место отварања понуда / пријава:

Остале информације:

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):

Лице за контакт:
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	Text1: Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије "ЈУГОИСТОК" Д.О.О. из Ниша
	Text2: Бул. Зорана Ђинђића бр.46 а
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	Text7: Из разлога што је дошло до застоја првобитног рока за подношење и отварања понуда, јер је потенцијални понуђач у поступку предметне јавне набавке Друштво за приватно обезбеђење ’’G4S Secure Solutions’’ d.o.o. из Београда, поднео Захтев за заштиту права, под бр.143/14 од 27.08.2014. године и под дел.бр. наручиоца 12164/1 од 27.08.2014. године, и то у фази поступка пре отварања понуда за предметну јавну набавку. С обзиром да поднети захтев за заштиту права задржава све активности наручиоца у поступку предметне јавне набавке, до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, а како је Републичка Комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки, донела Решење, под бр. 4-00-2224/2014 од 02.10.2014. године и под дел. бр. наручиоца 14435/1 од 15.10.2014. године, којим ОДБИЈА предметни Захтев за заштиту права, напред наведеног подносиоца захтева, наручилац наставља са активностима везане за поступак предметне јавне набавке и одређује нови рок за подношење и отварање понуда.
	Text10: Рок за подношење понуда: закључно са 31.10.2014. године, до 12,00 часова.Понуде се подносе на адресу наручиоца у Нишу, Бул. др. Зорана Ђинђића бр. 46а, Центру за набавке и уговоре, канцеларија бр.214.
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	Text4: Набавка услуге: - услуге обезбеђења  - 79710000 (назив и ознака из општег речника набавки) -  ЈН бр.07/14. Опис потребних услуга: Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије “Југоисток” д.о.о. Ниш (у даљем тексту: Наручилац) исказује потребе за пружањем наведених услуга, на одређено време, и то: Услуге (послови) физичко-техничког обезбеђења обухватају:- физичко-техничко обезбеђење објеката,- контрола улаза/излаза лица у објекат; вођење евиденције и дневни обилазак објеката зграде на свака 2 сата, уз контролу лица; - послове праћења и контроле изласка и уласка возила у круг објеката (вођење евиденције о уласку-изласку запослених код наручиоца посла, моторних возила, материјалних средстава);- спречавање напада на објекат који се обезбеђује, лица и имовину у њему, као и удаљавање лица која ометају процес рада код наручиоца и ремете рад и ред у објектима;- посебно обезбеђење запослених лица код наручиоца која су задужена за манипулацију готовим новцем (шалтерски радници, благајници и сл) и спречавање физичког напада на таква лица, као и удаљавање лица која ометају процес рада код наручиоца и ремете рад лица која су задужена за манипулацију готовим новцем, а све то пружено од стране непосредних извршилаца који ће бити задужени за ношење личног наоружања - пиштоља;- реализацију првих неопходних мера у случају откривања кривичног дела или друге појаве у вези са безбедношћу;- контрола алармног система (у објектима у којима постоје овакви системи);- надзор над мониторингом система заштите објеката;- обезбеђење службених лица приликом вршења службених радњи на терену у оквиру конзумног подручја Наручиоца;- као и друге сличне послове који нису поменути у оквиру ове тачке, а који се односе или су у вези са извршењем горе поменутих послова.   Услуге (послови) заштите од пожара обухватају:- заштиту од пожара за објекте и лица која бораве у њима; - визуелну проверу комплетности апарата за гашење пожара и хидрантске мреже;- спровођење превентивних мера заштите од пожара према Закону о заштити од пожара, Правилнику и Плану заштите од пожара Наручиоца;- проверу противпожарних путева и путева за евакуацију запослених у објектима, као и омогућавање њихове функционалности;- као и друге сличне послове који нису поменути у оквиру ове тачке, а који се односе или су у вези са извршењем горе поменутих послова. 
	Text5: 05.08.2014. године.
	Text13: Овом приликом, а сходно чл. 158. став 7. Закона о јавним набавкама, наручилац – Приврено друштво за дистрибуцију електричне енергије "ЈУГОИСТОК" Д.О.О. у Нишу, са седиштем у Бул. др Зорана Ђинђића бр.46 а, све потенцијалне учеснике у поступку јавне набавке ЈН бр.07/14, ОБАВЕШТАВА  О ДОНЕТОЈ ОДЛУЦИ РЕПУБЛИЧКЕ КОМИСИЈЕ У поступку јавне набавке услуге: - услуге обезбеђења 79710000 (назив и ознака из општег речника набавке), ЈН бр.07/14 – у отвореном поступку, а по позиву за подношење понуде за предметну јавну набавку, објављеном на Порталу јавних набавки, од 05.08.2014. године, учесник у поступке предметне јавне набавке Друштво за приватно обезбеђење ’’G4S Secure Solutions’’ d.o.o. из Београда, поднео је Захтев за заштиту права, под бр.143/14 од 27.08.2014. године и под дел.бр. наручиоца 12164/1 од 27.08.2014. године.По поднетом захтеву за заштиту права, Републичка Комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки, донела је Решење, под бр. 4-00-2224/2014 од 02.10.2014. године и под дел. бр. наручиоца 14435/1 од 15.10.2014. године, којим се ОДБИЈА предметни Захтев за заштиту права, напред наведеног подносиоца захтева. 
	Text11: Датум јавног отварања понуда: 31.10.2014. године, у 12,15 часова.Јавно отварање понуда, обавиће надлежна комисија у седишту наручиоца у Нишу, Бул. др. Зорана Ђинђића бр. 46а. 
	Text12: Контакт: Центар за набавке и уговоре, тел/факс: 018/518-544, за технички део Предраг Стојиљковић, дипл.инж., тел: 018/518-770 и 518-604.


