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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЧИСТОЋА“ ј.п.

Адреса наручиоца:

Змај Јовина бб, Стара Пазова

Интернет страница наручиоца:

www.cistocasp.rs

Врста наручиоца:

Јавна предузећа-локална самоуправа

Врста поступка јавне набавке:

Отворени поступак

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:
Набавка судова за сакупљање отпада
Партија 1: поцинковани контејнери од 1,1 м3
Партија 2: метални контејнери од 7 м3
Партија 4: пластичне канте од 140 l и 240 l и стубне канте од 50 l
ОРН:велики контејнери – 4461300; контејнери за отпадни материјал – 44613800 и
контејнери на точковима - 44613600

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

30.10.2014.

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

24.11.2014.

Разлог за продужење рока:
Измењена конкурсна документација у року краћем од 8 дана пре истека рока за
подношење понуда (чл. 63. ст. 5. ЗНЈ).

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Понуде се могу поднети непосредно, у пословним просторијама наручиоца - на деловодник у Дирекцији на адреси: Змај
Јовина бб; 22300 Стара Пазова, или путем поште.
Понуда се подноси у писаном облику, у свему према приложеном упутству, у затвореној коверти са назнаком „Понуда за јавну
набавку добра – ЈН бр. V/14, Набавка судова за сакупљање отпада, Партија __________________________ (навести број и назив
партије за коју се подноси понуда) – НЕ ОТВАРАТИ, личном доставом у просторије Дирекције „Чистоћа“ ј.п. Стара Пазова, Змај
Јовина бб или поштом на наведену адресу Наручиоца. На полеђини коверте навести пун назив и адресу понуђача, као и контакт
особу и телефон.
Рок за подношење понуда је 04.12. 2014. године, до 11,00 часова.

Време и место отварања понуда / пријава:
Јавно отварање понуда ће се обавити 04.12. 2014. године у 12,00 часова, у
просторијама Техничке базе наручиоца на адреси: Николе Момчиловића бб; 22300
Стара Пазова.

Лице за контакт:

Остале информације:
/

e-mail адреса javnenabavke@cistocasp.rs или на факс:
022/310-895 за Комисију за јавну набавку бр. V/14.

