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 камиона са платформом /корпом/ на лизинг
ОРН:камион са платформом која се диже – 34142100
услуге финансијског лизинга - 66114000

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

14.03.2014.

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

11.04.2014.

Разлог за продужење рока:
У делу техничких карактеристика предмета набавке, при изради конкурсне документације
направљена је грешка, која је морала бити исправљена кроз измене и допуне конкурсне
документације. Како је до истека рока за подношење понуда остало мање од 8 дана, сходно
одредби чл. 63. ст. 5. Закона о јавним набавкама, наручилац је у обавези да продужи рок за
подношење понуда.

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Нови рок за подношење понуда је 29.04. 2014. године, до 11,00 часова.
Понуда се подноси у писаном облику, у свему према приложеном упутству, у затвореној коверти са
назнаком „Понуда за јавну набавку добра – ЈН бр. II/14, Набавка камиона са платформом /корпом/ на
лизинг – 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 29.04. 2014. године у 12,00 часова, у просторијама
Дирекције наручиоца на адреси: Змај Јовина бб; 22300 Стара Пазова.

Лице за контакт:

Службеник за јавне набавке Мирјана Ћирин, e-mail адреса
cistoca@vojvodinaonline.rs или на факс: 022/363-028

Остале информације:
Сходно одредби чл. 20. Закона о јавним набавкама комуникација у поступку јавне набавке
одвија се искључиво писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом.
Тражење информација телефонским путем није дозвољено.

