РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за финансије и буџет
Служба за јавне набавке
Број: 404-86/2017-II-7
Датум: 02. 10. 2017.година
Сремски Карловци
На основу члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12,
14/15 и 68/15) Koмисија за јавну набавку наручиоца
ОПШТИНА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
Трг Бранка Радичевића 1
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА за подношење понуда
у поступку јавне набавке мале вредности
Извођење инжењерско- геолошких истраживања и израда Елабората о инжењерско
геолошким-геотехничким условима за израду плана детаљне регулације (ПДР)
потеса Ровине са окружењем у Сремским Карловцима
Редни број ЈН МВ V-1-2-19
1. Наручилац: Општина Сремски Карловци, Tрг Бранка Радичевића 1, Ср. Карловци
интернет страница: www.sremskikarlovc.rs
2. Врста наручиоца: корисник буџетских средстава
3. Врста поступка број: јавна набавка мале вредности
4. Предмет јавне набавке су УСЛУГЕ
5. Ознака из ОРН: 71351913 – услуге геолошког истраживања
6. Набавка није обликована по партијама
7. Датум објављивања позива за подношење (на Порталу Управе за јавне набавке и
сајту Општине): 26. 09. 2017. године
8. Датум објављивања Обавештења о продужењу рока за подношење понуда:
02. 10. 2017.године
9. Разлог за продужење рока: ИЗМЕНА И ДОПУНА конкурсне документације бр. 1,
за ЈН МВ V-1-2-19

10. Нови рок - време и место подношења:
Начин и место подношења понуда:
Понуде се достављају у затвореној коверти на адресу Наручиоца: Општина
Сремски Карловци, 21205 Сремски Карловци, Трг Бранка Радичевића 1, путем
поште или лично путем писарнице Општине
Последњи дан рока, односно датум и сат за подношење понуда:
Нови рок за подношење понуда је 10. 10. 2017. године у 11:30 часова, без обзира
на начин подношења
11. Обевештење о месту, дану и сату отварања понуда
Јавно отварање понуда обавиће Комисија за јабвну набавку у просторијама
наручиоца, Ср.Карловци, Трг Бранка Радичевића 1, сала 27
Дан и сат отварања понуда: 10. 10.2017. године у 12,00 часова
12. Време и начин подношења пуномоћја за овлашћене представнике понуђача
који присуствују отварању понуда:
Јавном отварању могу присуствовати овлашћени представници понуђача који
имају писмено обавештење односно пуномоћ, а коју предају Комисији пре
отварања понуда
13. Обавештење о року у коме ће наручилац донети Одлуку о додели уговора
Наручилац ће Одлуку о додели уговора донети у року од 10 дана од дана отварања
понуда

Напомена:
- Обавештење о продужетку рока за подношење пријава се објављује на
Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, ако је има.

КОМИСИЈА за јавну набавку ;
ЈН МВ V-1-2-19

