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:

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:
Нејодирана со (натријум-хлорид).
-потрошни материјалОзнака ОРН: 14430000

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

22.02.2017.

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

23.02.2017.

Разлог за продужење рока:
Измене конкурсне документацији у оквиру техничке спецификације (стр.5) и у оквиру
додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке (стр.7).

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Благовремена понуда је понуда која је достављена наручиоцу најкасније до 07.03.2017.г. до 11:30 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.
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 (добра) –
Нејодирана со (натријум-хлорид), ЈНМВ бр. Д-7/2017 - НЕ ОТВАРАТИ''. На полеђини коверте мора бити исписан тачан
назив и адреса понуђача

Време и место отварања понуда / пријава:
Благовремено достављене понуде биће јавно комисијски отворене у просторијама
наручиоца у Лозници, у улици Георгија Јакшића 9, дана 07.03.2017.г. са почетком у 12:00
часова.

Лице за контакт:

Остале информације:
/

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

