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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ АЛЕКСИНАЦ

Адреса наручиоца:

КЊАЗА МИЛОША 29, 18220 АЛЕКСИНАЦ

Интернет страница наручиоца:

www.jkpkomusl.rs

Врста наручиоца:

Органи државне управе

Врста поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке мале вредности

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:
НАБАВКА ЛИЧНЕ ЗАШТИТНЕ ОПРЕМЕ; РАДНА ОДЕЋА, ОБУЋА И ПРИБОР
ПАРТИЈА 1 - Заштитна одећа
ПАРТИЈА 2 - Заштитна обућа
ПАРТИЈА 3 - Остала лична заштитна средства
18110000 - Радна одећа
18800000 - Радна обућа
18400000 - Посебна одећа и прибор

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

Рок за поднoшење понуда био је 08.04.2016 у
10 сати

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

04.04.2016

Разлог за продужење рока:
Разлог продужења рока за подношење понуда је измена конкурсне документације, која је као
измењена конкурсна документација оглашена на Порталу јавних набавки и рок за подношење понуда
је 10 дана од дана оглашавања Обавештења о продужетку рока за подношење понуда. Извршена је
измена конкусне документације у виду измене типа поступка јавне набавке у тип набавке "по
партијама",тј. у три партије. Набавке личне заштитне опреме ће се спровести кроз три партије; партија
1 - заштитна одећа, партија 2 - заштитна обућа и партија 3 - остала лична заштитна средства, што ће
омогућити већу конкуренцију, већи број понуђача и допринети успешности спровођења поступка
јавне набавке. Конкурсна документација је измењена у делу Обрасца понуде тако што је за сваку
партију додат посебан образац понуде.

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Нови рок за подношење понуда за јавну набавку број 1/2016 је 14.04.2016.године у 10 сати,
на адреси ЈКП "Комуналне услуге" Алексинац, Књаза Милоша 29, 18220 Алексинац, у
затвореној коверти са назнаком " Не отварати - понуда за учествовање у поступку јавне
набавке мале вредности добара по партијама, за набавку личне заштитне опреме; заштитна
одећа, заштитна обућа и прибор, за партију ______ уписати број партије, бр.јн.1/2016"

Време и место отварања понуда / пријава:
Јавно отварање понуда је у просторијама ЈКП Комуналне услуге Алексинац 14.04.2016.године
у 10,30 сати, могу присуствовати сва заинтересована лица, а активно учешће у поступку
отварања могу узети само овлашћена лица понуђача, односно лица са активном
легитимацијом.

Лице за контакт:

Комисија за јавну набавку број 1/2016, наручиоца
ЈКП"Комуналне услуге" Алексинац, Књаза Милоша 29,
18220 Алексинац

Остале информације:
Одлука број; 637/11,
Комисија ;
- Крутил Нинослав, технички руководилац,
- Лазаревић Весна, дипл.правник
- Стошић Дејан, Руководилац БЗР ЗОП,
- Живадиновић Драгослава, финансијски руководилац,
- Лазић Катарина, ферерент плана, обрачуна и јавних набавки,
- Вуксановић Владан, Руководилац РЈ Ком.услуге
Дана ; 04.04.2016.године, у Алексинцу

