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

ЈП Топлификација

Адреса наручиоца:

Пожаревац, 12000
Трг Радомира Вујовића бр.2

Интернет страница наручиоца:

www.toplifikacija.rs

Врста наручиоца:

Јавна предузећа-локална самоуправа

Врста поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке мале вредности

Продужење рока за подношење: Понуда
Врста предмета:

Услуге

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:
Бр. 1.2.24 /2016- Услуга физичко техничко обезбеђење магацина ЈПТ“,
ОРН 79710000 – услуге обезбеђења;
ОРН 79621000-Услуге обезбеђења канцеларијског особља

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

21.07.2016. године

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

29.07.2016. 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 ЈНМВ Бр. 1.2.24/2016Услуге физичко техничког обезбеђења магацина ЈПТ (не отварати) на адресу: Пожаревац, Трг
Радомира Вујовића бр.2 - Комисија за јавне набавке. 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 08.Августа 2016. године до 10:00 сати.

Време и место отварања понуда / пријава:
Јавно отварање понуда ће се обавити 08.Августа 2016. године у 11:00 сати, у просторијама
ЈП Топлификација, 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 има понуђач који наступа самостално, са подизвођачем или као члан групе понуђача и ако
испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. Закона о јавним
набавкама као и додатне услове утврђене конкурсном документацијом. Испуњеност услова из члана 75.
Закона о јавним набавкама доказује се документима из члана 21. Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(Службени гласник РС“, бр. 29/13), који могу бити у неовереним фотокопијама, а у свему у складу са
конкурсном документацијом. или Изјавом у складу са конкурсном документацијом којом су ближе
уређени услови.
Напомена: Понуђачи своју конкурсну документацију са свим траженим документима из услова јавне
набавке повезују траком (јемствеником-Пожељно) у целини са печаћењем, односно предају у форми
која онемогућава убацивање, уклањање или замену појединих докумената након комисијског отварања
приспелих понуда.Понуђач може да ручно обележи,редним бројевима у доњем десном углу почев од
1/укупан број страна па све до последње/укупан бр. страна. Подносилац понуде је дужан да
документацију приложи према хронолошком реду из Oбрасца бр. 1, а сам образац достави у пластичној
ПВЦ фолији са перфорацијом на ивичном делу и повеже траком (јемствеником-пожељно) са осталом
документацијом.

