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:
Предмет јавне набавке број 08/17 су радови на чишћењу водотока II реда на територији
града Смедерева.
Ознака предметне набавке из Општег речника набавке : 45246400 – Радови на заштити од
поплава

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

25.10.2017. године

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

31.10.2017. године

Разлог за продужење рока:
У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама, наручилац мења конкурсну
документацију:
На странама 4-7 конкурсне документације у одељку III ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА Предмер и предрачун радова на чишћењу водотока II реда на територији града Смедерева,
су извршене измене конкурсне документације.

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Нови рок за подношење понуда је 03.11.2017. године до 10 часова.
Понуђачи понуде подносе у затвореној коверти (кутији), тако да се приликом отварања понуда може утврдити да се први пут
отварају. Понуде се подносе непосредно, на писарници градског Услужног центра градске управе Смедерево или путем поште, и
то на адресу наручиоца: Град Смедерево, градска управа Смедерево, Омладинска 1, 11300 Смедерево.
Понуда се подноси у затвореној коверти, на начин да се приликом отварања понуда може са сугурношћу утврдити да се први пут
отвара, са назнаком „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 08/17 – Чишћење водотока II реда на територији
града Смедерева - НЕ ОТВАРАТИ“.
Понуда се сматра благовременом уколико је физички примљена од стране наручиоца до дана 03.11.2017. године до 10
часова

Време и место отварања понуда / пријава:
Јавно отварање понуда ће се обавити дана 03.11.2017. године тј. истог дана након истека
крајњег рока за достављање понуда, и то у 11 часова у просторијама Градске управе
Смедерево, улица Омладинска бр. 1.
Пре почетка отварања понуда, представници понуђача који присуствују отварању, предају
Комисији овлашћења за заступање понуђача. Овлашћење мора да буде заведено код
понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног или овлашћеног лица. Број
овлашћења и име представника понуђача се уписује у Записник о отварању понуда.

Лице за контакт:

Остале информације:

Градска управа Смедерево,Одсек за јавне набавке,тел.
026/672724 лок. 16-31

