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

Општина Пријепоље

Адреса наручиоца:

Трг братства и јединстава 1,31 300 Пријепоље

Интернет страница наручиоца:

www.opstinaprijepolje.rs

Врста наручиоца:

Градска и општинска управа

Врста поступка јавне набавке:

Отворени поступак

Продужење рока за подношење: Понуда
Врста предмета:

Радови

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:
Отворени поступак број 410-29-18/2018-набавка радова - Рехабилитација постојећих путних
праваца(асвалтни и др. радови)-по партијама у општини Пријепоље
Назив и ознака из општег речника набавки: 45233140 - Радови на путевима

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

21.09.2018. године

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

10.05.2019. године

Разлог за продужење рока:
Измена конкурсне документације (На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама
("Сл. гласник РС" број 124/2012,14/15,68/15) и Решења републичке комисије за заштиту
права у поступцима јавних набавки број 4-00-1186/2018 од 26.03.2019. године

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Понуђач подноси понуду непосредно или путем поште. Уколико понуђач подноси понуду
путем поште , мора да обезбеди да иста стигне наручиоцу на адресу Општина Пријепоље, Трг
братства и јединства бр. 1, 31 300 Пријепоље, последњег дана рока до 10,30 часова. Рок за
подношење понуде је 10.06.2019 године.

Време и место отварања понуда / пријава:
Отварање благовремено приспелих понуда обавиће се јавно у присуству овлашћених
представника , 30 минута након истека рока за подношење понуда , односно у 11,00 часова
(10.06.2019 године) , у просторијама општине Пријепоље, Трг братства и јединства бр. 1.
Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда подносе пуномоћје
за учешће у поступку.

Лице за контакт:

Чоловић Изет, 064/8560412

Остале информације:
Општина Пријепоље , је у својству Наручиоца , дана 21.09.2018. године, донела Одлуку о
покретању отвореног поступка број 410-29-18/2018-1- Рехабилитација постојећих путних
праваца (асвалтни и др. радови)-по партијама у општини Пријепоље. На наведени поступак,
за који су позив за подношење понуда и Конкурсна документација објављени на порталу
јавних набавки 21.09.2018. године, заинтересовано лице "Лабуд плус" д.о.о. Ивање поднело
је благовремено наручиоцу захтев за заштиту права у фази поступка пре истека рока за
подношење понуда. Републичка комисија је, испитујући основаност предметног захтева за
заштиту права, а након прегледа достављене документације о наведеном поступку јавне
набавке, донела решење број 4-00-1186/2018 од 26.03.2019. године којим делимично
поништава отворени поступак јавне набавке радова и указује да је наручилац дужан да,
подносиоца захтева, као и остале потенцијалне понуђаче који су преузели конкурсну
документацију, обавести о изменама и допунама исте објављивањем измена на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници , при чему ће одредити нови рока за
подношење понуда и објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

