Јавна
набавкa
радова
на
текућем
–
инвестиционом
одржавању гаража, број ВН-12Р-40/18
Јавна набавкa радова на текућем –
инвестиционом одржавању гаража,
број ВН-12-Р-40/18

Датум објављивања позива за подношење понуда: 03.01.2019.
године.
Рок за подношење понуда: 18.01.2019. године, 11.00 часова.
Портал
јавних
набавки
Београда:
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonu
da.aspx?idd=198670&idp=198668&vz=2.
Овде можете преузети документа:
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

Објављено 03.01.2019.
године
Објављено 03.01.2019.
године

Одлука о додели уговора

Објављено 29.01.2019.
године

Обавештење о закљученом уговору

Објављено 26.02.2019.
године

Јавна
набавкa
радова
на
постављању
и
повезивању
оптичке мреже на 19 локација
у предузећу, број ВН-11Р-00/18
Јавна набавкa радова на постављању
и повезивању оптичке мреже на 19
локација у предузећу, број ВН-11Р-00/18

Датум објављивања позива за подношење понуда: 28.12.2018.
године.
Рок за подношење понуда: 01.02.2019. године, 11.00 часова.
Нови рок за подношење понуда: 05.02.2019. године, 11.00
часова.
Портал
јавних
набавки
Београда:
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonu
da.aspx?idd=198670&idp=198668&vz=2.
Овде можете преузети документа:
Позив за подношење понуда

Објављено 28.12.2018.
године

Конкурсна документација
Додатно појашњење бр. 1
Измењена конкурсна документација

Објављено 28.12.2018.
године
Објављено 24.01.2019.
године
Објављено 24.01.2019.
године

Обавештење о продужењу рока

Објављено 24.01.2019.
године

Додатно појашњење бр. 2

Објављено 30.01.2019.
године

Одлука о додели оквирног
споразума

Објављено 01.03.2019.

Обавештење о закљученом оквирном

Објављено 21.03.2019.

споразуму

године

године

Јавна
набавка
радова
на
адаптацији
царинских
и
магацинских просторија на
Mеђународном
терминалу
комплекса
ЈКП
„Паркинг
сервис”, број ВН-10-Р-00/18
Јавна набавка радова на адаптацији

царинских и магацинских просторија
на Mеђународном терминалу комплекса
ЈКП „Паркинг сервис”, број ВН-10Р-00/18

Датум објављивања позива за подношење понуда: 27.12.2018.
године.
Рок за подношење понуда: 11.01.2019. године, 11.00 часова.
Нови рок за подношење понуда: 14.01.2019. године, 11.00
часова.
Портал
јавних
набавки
Београда:
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonu
da.aspx?idd=198670&idp=198668&vz=2.
Овде можете преузети документа:
Позив за подношење понуда

Објављено 27.12.2018.
године

Конкурсна документација

Објављено 27.12.2018.
године

Додатно појашњење бр. 1

Објављено 09.01.2019.
године

Измењена конкурсна документација

Објављено 09.01.2019.
године

Обавештење о продужењу рока

Објављено 09.01.2019.
године

Одлука о додели уговора

Објављено 24.01.2019.
године

Јавна
нaбавка
радова
на
адаптацији канцеларија службе
за инвестиције и изградњу,
број ВН-08-Р-00/18
Јавна нaбавка радова на адаптацији
канцеларија службе за инвестиције и
изградњу, број ВН-08-Р-00/18

Датум објављивања позива за подношење понуда: 05.11.2018.
године.
Рок за подношење понуда: 05.12.2018. године, 11.00 часова.
Нови рок за подношење понуда: 12.12.2018. године, 11.00
часова.
Нови рок за подношење понуда: 13.12.2018. године, 11.00
часова.
Портал
јавних
набавки
Београда:
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacij
a.aspx?idd=179056&idp=179054&vz=2.
Овде можете преузети документа:
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

Објављено 05.11.2018.
године
Објављено 05.11.2018.
године

Додатно појашњење бр. 1
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока

Објављено 03.12.2018.
године
Објављено 03.12.2018.
године
Објављено 03.12.2018.
године

Додатно појашњење бр. 2

Објављено 07.12.2018.
године

Друга измена конкурсне

Објављено 07.12.2018.

документације
Обавештење о продужењу рока
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка

године
Објављено 07.12.2018.
године
Објављено 03.01.2019.
године
Објављено 16.01.2019.
године

Јавна за набавку електро
радова
у
случају
непредвиђених
кварова,
хаварија и преузимања нових
објаката
у
првој
фази
квалификационог
поступка,

број ВН-09-Р-00/18
Јавна за набавку електро радова у
случају непредвиђених кварова,
хаварија
и
преузимања
нових
објаката
у
првој
фази
квалификационог поступка, број
ВН-09-Р-00/18

Датум објављивања позива за подношење пријава: 09.10.2018.
године.
Рок за подношење понуда: 08.11.2018. године, 11.00 часова.
Портал
јавних
набавки
Београда:
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacij
a.aspx?idd=179056&idp=179054&vz=2.
Овде можете преузети документа:
Позив за подношење пријава
Конкурсна документација
Додатно појашњење бр. 1
Додатно појашњење бр. 2
Додатно појашњење бр. 3

Објављено 09.10.2018.
године
Објављено 09.10.2018.
године
Објављено 18.10.2018.
године
Објављено 22.10.2018.
године
Објављено 29.10.2018.
године

Измењена конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка

Објављено 29.10.2018.
године
Објављено 19.11.2018.
године
Објављено 03.12.2018.
године

Претходно обавештење о намери
Наручиоца
да
спроведе
поступак јавне набавке радова
на изградњи нових и проширењу
постојећих
капацитета
паркиралишта
Претходно обавештење о намери
Наручиоца да спроведе поступак
јавне набавке радова на изградњи
нових
и
проширењу
постојећих
капацитета паркиралишта

Портал
јавних
набавки
Београда:
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PrethodnoObavestenje.

aspx?idd=129103.

Овде можете преузети документа:
Претходно обавештење

Објављено 28.08.2018.
године

Претходно обавештење о намери
Наручиоца
да
спроведе
поступак јавне набавке радова
Претходно обавештење о намери
Наручиоца да спроведе поступак
јавне набавке радова на адаптацији
царинских и магацинских просторија
на међународном терминалу комплекса
ЈКП „Паркинг сервис” са израдом
пратеће техничке документације

Портал
јавних
набавки
Београда:
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PrethodnoObavestenje.
aspx?idd=129103.

Овде можете преузети документа:

Претходно обавештење

Објављено 02.08.2018.
године

Претходно обавештење о намери
Наручиоца
да
спроведе
поступак јавне набавке радова
Претходно обавештење о намери
Наручиоца да спроведе поступак
јавне набавке радова на текућем и
инвестиционом одржавању гаража
(Пожаревачка,
27.март,
Краља
Милутина, Ботаничка башта, Кларе
Цеткин 1,2 и 3)

Портал
јавних
набавки
Београда:
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PrethodnoObavestenje.
aspx?idd=129103.

Овде можете преузети документа:
Претходно обавештење

Објављено 02.08.2018.
године

Јавна
набавка
демонтаже
конструкције „Фаст парк“ са
транспортом елемената, број
ВН-03-Р-40/18
Јавна
набавка
демонтаже
конструкције
„Фаст
парк“
са
транспортом елемената, број ВН-03Р-40/18

Датум објављивања позива за подношење понуда: 16.04.2018.
године.
Рок за подношење понуда: 16.05.2018. године, 11.00 часова.
Портал
јавних
набавки
Београда:
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd
=185610 .
Овде можете преузети документа:
Позив за подношење понуда

Објављено 16.04.2018.
године

Конкурсна документација

Објављено 16.04.2018.
године

Одлука о додели уговора

Објављено 01.06.2018.
године

Обавештење о закљученом уговору

Објављено 19.06.2018.
године

Јавна набавка електро радова
у
случају
непредвиђених
кварова,
хаварија
и
преузимања нових објеката,
број ВН-06-Р-00/18
Јавна набавка електро радова у
случају непредвиђених кварова,
хаварија
и
преузимања
нових
објеката, број ВН-06-Р-00/18

Датум објављивања позива за подношење пријава: 27.02.2018.
године.
Рок за подношење понуда: 29.03.2018. године, 11.00 часова.
Портал
јавних
набавки
Београда:
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacij
a.aspx?idd=179056&idp=179054&vz=2.
Овде можете преузети документа:
Позив за подношење пријава

Објављено 27.02.2018.
године

Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка

Објављено 27.02.2018.
године
Објављено 20.04.2018.
године
Објављено 03.05.2018.
године

