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

ЈКП "Крушевац" са ПО Крушевац

Адреса наручиоца:

Николе Чоловића 2
37000 Крушевац - Лазарица

Интернет страница наручиоца:

www.jkpkrusevac.co.rs

Врста наручиоца:

Јавна предузећа-локална самоуправа

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:
Опис предмета набавке:
- моторна и индустријска уља, мазива и течности
Општи речник набавке:
09211000 - Уља за подмазивање и средства за подмазивање
24951000 - Масти и мазива
24961000 - Течности за хладњаке
90520000 - Услуге у вези са радиоактивним, отровним, медицинским и опасним отпадом

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

02. 04. 2018.

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

11. 04. 2018.

Разлог за продужење рока:
У чл. 94. ст. 2 ЗЈН-а под одређивањем рока за подношење понуда сматра се одређивање датума и сата до
којег се понуде могу подносити.
Службеник за јавне набавке у време које је предвиђено за пријем и отварање понуда има обавезе које нису
могле бити предвиђене приликом објављивања позива за подношење понуда и конкурсне документације.
Датум рока за подношење и отварање понуда се не мења, а сат пријема и отварања понуда се продужава,
те се у смислу чл. 94. ст. 2. ЗЈН-а продужење сата за отварање понуда сматра продужењем рока за
подношење понуда.

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Време подношења понуда:
12. 04. 2018. до 13:00 ч.
Место подношења понуда:
- лично: ЈКП "Крушевац", канцеларија бр. 1
- поштом: препорученом пошиљком

Време и место отварања понуда / пријава:
Време отварања понуда:
12. 04. 2018. у 13:15 ч.
Место отварања понуда:
ЈКП "Крушевац", Николе Чоловића 2, канцеларија бр. 3 на првом спрату

Лице за контакт:

Остале информације:

Војкан Стевановић
javne.nabavke@jkpkrusevac.co.rs

