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

Општина Пријепоље

Адреса наручиоца:

Трг братства и јединства број 1, 31300 Пријепоље

Интернет страница наручиоца:

https://www.opstinaprijepolje.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:
Набавка услуге - СИСТЕМАТСКА ДЕРАТИЗАЦИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ број
410-11/2019
Ознака из општег речника набавки - 90923000 – Услуге дератизације.

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

05.03.2019. године

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

11.03.2019. године

Разлог за продужење рока:
Измена конкурсне документације (члан 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник
РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)).

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Понуђач је дужан да своју понуду достави у писаном облику, на оргиналним обрасцима који су делови конкурсне документације.
Понуђач попуњава понуду читко – штампаним словима. Уколико постоје исправке морају се прекрити корективним лаком, а место начињене исправке парафира и оверене печатом од лица које је потписало понуду.
Сва документација (обрасци наручиоца) морају бити потписивани и оверени од стране овлашћеног лица код понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ“ - Понуда за јавну набавку услуга – услуге дератизације, број ЈНМВ: 410-11/2019 препоручено пошиљком или лично на адресу наручиоца општине Пријепоље, Трг братства и
јединства бр. 1, 31300 Пријепоље, а на полеђини коверте назив понуђача, адресу и телефон особе за контакт. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 18.03.2019. године до 12,00
часова.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.
Неблаговремено поднете понуде наручилац ће по окончању поступка отварања понуда вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Време и место отварања понуда / пријава:
Отварање понуда је јавно и одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда, дана 18.03.2019. године, у 12,15 часова на
адреси наручиоца општине Пријепоље, Трг братства и јединства бр. 1, 31300 Пријепоље, у присуству чланова Комисије за
предметну јавну набавку.
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:
У поступку отварања понуда могу учествовати опуномоћени представници понуђача. Пре почетка поступка јавног отварања
понуда, представници понуђача који ће присуствовати поступку отварања понуда дужни су да наручиоцу предају писмена
пуномоћја, на основу којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуде.

Лице за контакт:

Остале информације:
/

Лице за контакт: Александар Вујичић
Електронска пошта: javne.nabavke.prijepolje@gmail.com
Број телефона: 033/714-073
Број факса: 033 / 712 – 297.

