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

Град Смедерево

Адреса наручиоца:

Омладинска 1, 11300 Смедерево

Интернет страница наручиоца:

www.smederevo.org.rs

Врста наручиоца:

Градска и општинска управа

Врста поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке мале вредности

Продужење рока за подношење: Понуда
Врста предмета:

Радови

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:
Уклањање бесправно изграђених објеката на територији града Смедерева.
Ознака из Општег речника набавке је 45111100-Радови на рушењу.
Масто извршења радова: територијa града Смедерева.

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

08.11.2016. године

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

25.11.2016. године

Разлог за продужење рока:
У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама, наручилац мења конкурсну документацију, тако што се на страни 7/31 конкурсне документације, под насловом IV
КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, брише се друга реченица:
„Ако два понуђача понуде исту најнижу цену, критеријум помоћу кога ће се изабрати најповољнија понуда је нижа понуђена цена по јединици мере без ПДВ-а, у позицији у
спецификацији у делу под Б, под редним бројем 1. Утоваривач.“
Уместо горе наведене брисане реченице, сада стоји реченица:
„Ако два понуђача понуде исту најнижу цену, критеријум помоћу кога ће се изабрати најповољнија понуда је нижа понуђена цена по јединици мере без ПДВ-а, у позицији у
спецификацији у делу под Б, под редним бројем 3. Камион 5-10 тона“.

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Нови рок за подношење понуда је 05.12.2016. године до 11 часова.
Понуда се сматра благовременом уколико је физички примљена од стране наручиоца до
дана 05.12.2016. године, до 11 часова.
Понуде се подносе у Услужном центру градске управе града Смедерева.

Време и место отварања понуда / пријава:
Јавно отварање понуда је истога дана, одмах након истека рока за подношење понуда, тј.
дана 05.12.2016. године у 12 часова, у просторијама Градске управе Смедерево, у
Омладинској улици број 1 у Смедереву.

Лице за контакт:

Остале информације:

Марија Андесилић

