На основу члана 57. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ПОЖАРЕВАЦ
12000 ПОЖАРЕВАЦ
ул. Трг Радомира Вујовића бр. 2
упућује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Назив наручиоца: Јавно предузеће «ТОПЛИФИКАЦИЈА» Пожаревац
Адреса наручиоца: ул. Трг Радомира Вујовића бр. 2, 12 000 Пожаревац
Интернет страница наручиоца: www.tоplifikacija.rs
Врста наручиоца: Јавна предузећа-локална самоуправа
Врста поступка: отворени поступак
Врста предмета: радови
Опис предмета набавке: Грађевински радови на одржавању ВКП и ТС града
Пожаревца , ЈН ОП 1.3.5/2016, , ОРН 45262300 - Бетонски радови.
Датум објављивања позива за подношење понуда/пријава: 20.05.2016. године
Датум објављивања обавештења о продужењу рока: 20.06.2016. године
Разлог за продужење рока: Измена конкурсне документације осам или мање дана
пре истека рока за подношење понуда- чланом 63. став 5. Закона о јавним набавкама
("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) прописано је да ако наручилац
измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за
подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави
обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Понуђач подноси понуду са припадајућом документацијом непосредно или путем
поште у затвореној коверти или кутији (затворена на начин да се приликом отварања
понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара) са назнаком: ПОНУДА ЗА
ЈАВНУ НАБАВКУ БР. ЈН ОП 1.3.5/2016, Радови: Грађевински радови на одржавању
ВКП и ТС града Пожаревца,
(не отварати) на адресу: ЈП “Топлификација“ Пожаревац - Комисија за јавне набавке,
12000 Пожаревац, ул. Трг Радомира Вујовића бр. 2. Понуђач је дужан да на полеђини
коверте или кутије назначи: пословно име или скраћени назив, адресу, телефон и
контакт особу.
Крајњи рок за подношење понуда је 28. јун 2016. године до 10,00 часова.
Радно време наручиоца за непосредно подношење понуда је сваког радног дана од
07,00-15,00 часова.
Време и место отварања понуда / пријава: Јавно отварање понуда ће се обавити 28.
јуна 2016. године у 11,00 часова, у просторијама ЈП “Топлификација“ Пожаревац, ул.

Трг Радомира Вујовића бр. 2, 12000 Пожаревац, канцеларија бр. 31 (сала за састанке IV спрат) уз присуство овлашћених представника заинтересованих понуђача.
Лице за контакт: Особа за контакт је Наташа Ликар, е-пошта: natasa@toplifikacija.rs,
телефон 012/525-739, у периоду од 10,00-14,00 часова.
Остале информације: Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. Закона о
јавним набавкама. Испуњеност услова из члана 75. Закона о јавним набавкама
понуђач доказује документима из члана 17-19. Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова („Службени гласник РС“, бр. 86/15), који могу бити у неовереним
фотокопијама.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не
морају да доставе доказ из члана 75. став 1. тачка 1) до тачке 4), који су јавно доступни
на интернет страници Агенције за привредне регистре – Регистар понуђача.
Испуњеност додатних услова из члана 76. Закона доказује се путем јавних исправа и
на начин одређен конкурсном документацијом.
.

