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

Општина Бајина Башта

Адреса наручиоца:

ул. Душана Вишића број 28;

Интернет страница наручиоца:

www.bajinabasta.rs;

Врста наручиоца:

Градска и општинска управа

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:
Јавна набавка мале вредности бр. У МВ 11/17 – Услуге одржавања путева и улица у зимском
периоду на територији Општине Бајина Башта.
90620000 - Услуге чишћења снега.

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

09.10.2017. године

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

17.10.2017. године

Разлог за продужење рока:
Измена и допуна конкурсне документације врши се на основу обавезе из члана 7. став 2.
Уредбе о критеријумима природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за
закључивање одређених уговора који, због природе расхода, захтевају плаћање у више
година („Сл. гласник РС“, бр. 21/2014).

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца, најкасније до
20.10.2017. године, до 11,00 часова.

Време и место отварања понуда / пријава:
Отварање благовремено поднетих понуда је истог дана у 11,15 часова, у просторијама
Општинске управе општине Бајина Башта, Кнеза Милана Обреновића број 34/2.

Лице за контакт:

Сва додатна објашњења у вези са јавном набавком која је предмет
овог позива могу се добити путем ел. поште:
javnenabavkebb@gmail.com, Факс: 031/865-940
Особа за контакт: Бојан Нешковић и Марко Марковић (за техничка
питања).

Остале информације:
Напомена: Пријем поднесака и мејлова се остварује радним данима, тј. од понедељка до
петка, у времену од 07:00 часова до 15:00 часова. Поднесак који је послат мејлом након
15:00 часова, нерадним данима (субота и недеља) и данима који су Законом о државним и
другим празницима у Републици Србији одређени као нерадни дани, сматраће се да је
примљен од стране наручиоца првог следећег радног дана у 07:00 часова.
Број обавештења о продужењу рока 404-69-10/2017 од 17.10.2017. године

