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

ЈКП "Топловод" Обреновац

Адреса наручиоца:

Цара Лазара 3/1, 11500 Обреновац

Интернет страница наручиоца:

www.toplovodobrenovac.org.rs

Врста наручиоца:

Јавна предузећа-локална самоуправа

Врста поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке мале вредности

Продужење рока за подношење: Понуда
Врста предмета:

Добра

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 је набавка добара - Калориметри
ОРН: 38418000 – калориметри

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

28.07.2016.

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

09.08.2016.

Разлог за продужење рока:
Разлог за продужење рока за достављање понуда је измена техничке спецификације. На
основу члана 63. став (5) Закона, наручилац је дужан да продужи рок за достављање понуда
уколико је измена конкурсне документације урађена осам или мање дана пре истека рока за
подношење понуда.

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Понуда се подноси у писаној форми у затвореној коверти или кутији (затворена на начин да се приликом
отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отварају) са назнаком „Понуда за јавну набавку
мале вредности за јавну набавку добара – Калориметри, ЈН бр. 25/16 НЕ ОТВАРАТИ“, поштом или непосредно
на писарницу, на адресу наручиоца ЈКП „Топловод“ - Обреновац, Војводе Мишића 241, 11500 Обреновац.
Рок за достављање понуда: 19.08.2016. године до 11:00 часова.
Понуда се сматра благовременом ако је поднета до 19.08.2016. године до 11:00 часова на писарницу
наручиоца, односно на адресу ЈКП „Топловод“ - Обреновац, Војводе Мишића 241, 11500 Обреновац.

Време и место отварања понуда / пријава:
Јавно отварање понуда ће се обавити 19.08.2016. године у 11:30 часова у просторијама Наручиоца (ул. Војводе Мишића
241, 11500 Обреновац).
Пре почетка отварања понуда овлашћени представници понуђача који желе да присуствују јавном отварању понуда
дужни су да Комисији за јавну набавку поднесу оверена и потписана пуномоћја.
Уколико представник понуђача не достави наведено пуномоћје, представник ће бити третиран као општа јавност и неће
моћи да активно учествује у поступку отварања.
Уколико поступку отварања присуствује законски заступник понуђача, неопходно је да се као такав легитимише
изводом из АПР-а и личним документом (нпр. лична карта, пасош и сл.).

Лице за контакт:

Остале информације:

Иван Аџић,факс 011-8728-238
i.adzic@toplovodobrenovac.org.rs
Н.Продановић, факс 011-8728-238
n.prodanovic@toplovodobrenovac.org.rs

