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

ЈКП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ" КРУШЕВАЦ

Адреса наручиоца:

Душанова 46, 37000 Крушевац

Интернет страница наручиоца:

www.vodovodks.co.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 су добра42652000 - Електромеханички ручни алати
44510000 - Алати

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

21.07.2017

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

04.08.2017

Разлог за продужење рока:
Разлог за продужење рока: Друга Измена конкурсне документације (у делу Начин и рок
доставе понуда, у делу Отварање понуда, у делу Обрасца техничке спецификације, у делу
Обрасца понуде и у делу Обрасца структуре цене)

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са
сигурношћу утврдити да се први пут отвара, непосредно или путем поште на адресу Наручиоца:
ЈКП „Водовод-Крушевац“ Крушевац, Душанова 46, Крушевац, са назнаком: "Понуда за ЈН-МВ 18/2017.
На полеђини коверте (пошиљке) треба навести назив и адресу понуђача.
Понуда се сматра благовременом ако је Наручилац исту примио до 11.08.2017 године до 12:00 часова.
Неблаговременом понудом ће се сматрати она понуда коју је Наручилац примио након истека рока за подношење
понуда.
Неблаговремене понуде комисија за јавну набавку Наручиоца ће, по окончању поступка отварања понуда, вратити
неотворене понуђачу са назнаком да су поднете неблаговремено.

Време и место отварања понуда / пријава:
Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда, дана
11.08.2017. године у 12:15 часова, на адреси Наручиоца.
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.
У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници
понуђача.
Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење за учествовање у
отварању понуда.

Лице за контакт:

Остале информације:

Сања Аврамовић
037/415-343
аsanja.vodovodks@gmail.com

