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:

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:
Набавка личне заштитне опреме
ОРН: 181100000 – радна одећа; 18141000 – радне рукавице и 18830000 – заштитна обућа

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

25.12.2014.

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

30.12.2014.

Разлог за продужење рока:
Како услед новогодишњих и божићних празника, акредитоване институције које издају
докуменатацију тражену за учешће у предметном поступку јавне набавке, неће
радити, рок за подношење понуда се продужава, да би понуђачи имали довољно
времена да прибаве потребну документацију односно да припреме прихватљиву
понуду.

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Рок за подношење понуда је 26.01. 2015. године, до 11,00 часова.
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 мале вредности бр. 17/14, Набавка личне заштитне опреме, – 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.

Време и место отварања понуда / пријава:
Јавно отварање понуда ће се обавити 26.01.2015. 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 мале
вредности бр. 17/14

