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

ЈП ''Водовод и канализација''

Адреса наручиоца:

Георгија Јакшића бр. 9 Лозница

Интернет страница наручиоца:

www.vikloznica.rs

Врста наручиоца:

Јавна предузећа-локална самоуправа

Врста поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке мале вредности

Продужење рока за подношење: Понуда
Врста предмета:

Услуге

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:
Осигурање имовине и лица:
1/1. Опасност од пожара и неких других опасности ( грађевински објекти и опрема),
1/2. Осигурање од одговорности из делатности,
1/3. Осигурање машина (oпреме) од лома и неких других опасности
1/4. Oсигурање путничких и теретних возила – обавезно осигурање за штете причињене трећим лицима
1/5. Осигурање радника од последица несрећног случаја (незгоде)
1/6. Oсигурање од провалне крађе и разбојништва
набавка финансијске услугеОзнака ОРН: 66510000, 66515200, 66515100, 66516100, 66512100, 66516400

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

19.04.2016.

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

19.04.2016.

Разлог за продужење рока:
измена на страни 12.конкурсне документације

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
понуђач понуду подноси у затвореној и запечаћеној коверти (овера печатом на месту где је затворена),тако да се приликом
отварања може са сигурношћу закључити да се први пут отвара.Понуду са обрасцима и доказима о испуњености услова из
конкурсне документације понуђач ће доставити лично преко писарнице предузећа или поштом на адресу ЈП ''Водовод и
канализација'', Георгија Јакшића бр. 9 Лозница са назнаком: ''Понуда за јавну набавку (услуга) – Осигурање имовине и лица, ЈН бр.
У-8/2016 –НЕ ОТВАРАТИ''. На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив и адреса понуђача.
Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца односно која је достављена наручиоцу најкасније до
28.04.2016.г. до 11:00 часова. Ако је понуда поднета по истеку наведеног датума и сата, сматраће се неблаговременом, а
наручилац ће је по окончању поступка јавног отварања понуда вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета
неблаговремено.

Време и место отварања понуда / пријава:
Благовремено достављене понуде биће јавно комисијски отворене у просторијама
наручиоца у Лозници, у улици Георгија Јакшића 9, дана 28.04.2016. г. са почетком у 11:30
часова.

Лице за контакт:

Остале информације:
/

Јелена Aврамовић, службеник за јавне набавке;
javne.nabavke@vikloznica.rs, 015/7882-430

