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

Општина Бајина Башта

Адреса наручиоца:

ул. Душана Вишића бр. 28

Интернет страница наручиоца:

www.bajinabasta.rs

Врста наручиоца:

Градска и општинска управа

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:
Предмет јавне набавке брoj: ЈН 6/2014 су добра-контејнери за прихват селектованог отпада.
Назив и ознака из општег речника: 44613700- контејнери за отпад

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

10.07.2014.

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

07.08.2014.

Разлог за продужење рока:
Измена Конкурсне документације сходно чл. 63. став 5. Закона о јавним набавкама ""Сл. гласник РС" бр. 124/12, у делу V - Упутство
понуђачима како да сачине понуду, страна 20/41 конкурсне документације, тачка 16. - ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА,
ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ
КРИТЕРИЈУМА, мења се у целости и правилно и једино важеће гласи:
16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА
ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „ Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума
„НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА“.

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Понуду доставити на адресу: Општинска управа Бајина Башта, ул. Душана Вишића бр.28,
31250 Бајина Башта са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара – контејнера за прихват
селектованог отпада, број: ЈН
6/2014 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране
наручиоца до 18.08.2014. године до 12.00 часова.

Време и место отварања понуда / пријава:
Отварање понуда обавиће се истог дана са почетком у 13.00 часова, односно 18.08.2014.
године у 13:00 часова.

Лице за контакт:

Остале информације:

Лице за контакт је Александра Раонић.
Е - mail адреса (или број факса): 031/865-282

