РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
OПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за буџет и финансије
Служба за јавне набавке
Број: 404-6/2019-II-8
Дана: 14. 03. 2019. године
СремскиКарловци
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
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
Трг Бранка Радичевића 1
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА за подношење понуда
у отвореном поступку јавне набавке
КОМУНАЛНО ОПРЕМАЊЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ СОЦИЈАЛНИХ
СТАНОВА НА ЧЕРАТУ-ВОДОВОДНА МРЕЖА
Партија број I
редни број ЈН ОП IV-1-3-4
1. Наручилац: Општинска управа Општине Сремски Карловци, Tрг Бранка
Радичевића 1, Ср. Карловци
интернет страница: www.sremskikarlovci.rs
2. Врста наручиоца: корисник буџетских средстава
3. Врста поступка: отворени поступак
4. Предмет јавне набавке су радови: Комунално опремање локације за изградњу
социјалних станова на Черату-водоводна мрежа, редни број ЈН ОП IV-1-3-4
- Врста радова: Нова градња (секундарни водовод): Водоводна мрежа на Черату у
Сремским
Карловцима:
Хидротехничке
инсталације,
електроенергетске
инсталације, телекомуникационе и сигналне инсталације.
- Обим радова: Укупна дужина деонице 649,16 м; Цеви за водовод од 110 10 бар;
постројење за повећање притиска и мерна опрема;
- Место извршења радова: Сремски Карловци, Черат, КП 2288/90, 2288/77, 7824/2 и
2288/53 К.О. Сремски Карловци.
- Ознака из ОРН:45231300 – Радови на изградњи цевовода за воду и канализацију
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5. Набавка КОМУНАЛНО ОПРЕМАЊЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ СОЦИЈАЛНИХ
СТАНОВА НА ЧЕРАТУ- је обликована у партијама , Партија број I је ВОДОВОДНА
МРЕЖА
6. Датум објављивања позива за подношење (на Порталу Управе за јавне набавке и
сајту Општине): 14. 02. 2019. године
7. Датум објављивања Обавештења о продужењу рока за подношење понуда:
14. 03. 2019.године
8. Разлог за продужење рока: ИЗМЕНА И ДОПУНА конкурсне документације бр. 1,
за ЈН ОП IV-1-3-4
9. Нови рок - време и место подношења:
Начин и место подношења понуда:
Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној коверти на
адресу Наручиоца: Општина Сремски Карловци, 21205 Сремски Карловци, Трг
Бранка Радичевића број 1,са обавезном назнаком на лицу коверте:
„НE OTВАРАТИ-понуда за јавну набавкуКОМУНАЛНО ОПРЕМАЊЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ СОЦИЈАЛНИХ
СТАНОВА НА ЧЕРАТУ-ВОДОВОДНА МРЕЖА
Партија број I
редни број ЈН ОП IV-1-3-4
поштом или лично путем писарнице општине. На полеђини коверте обавезно навести
назив,адресу, број телефона и факса понуђача,e-mail адресу, као и име особе за контакт.
Последњи дан рока,односно датум и сат за подношење понуда:
Рок за достављања понуда је 20. 03. 2019. године до 9,00 часова.
Понуде које буду примљене након датума и сата одређеног за подношење понуда
сматраће се неблаговременом.
10. 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: 20. 03.2019. године у 10,30 часова
11. 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
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12. Обавештење о року у коме ће наручилац донети Одлуку о додели уговора
Наручилац ће Одлуку о додели уговора донети у року од 20 дана од дана отварања
понуда
13. Захтев за додатним информацијама послати на e-mail: javnenabavkesk@gmail.coм,
тел. 021/685-3024 . Додатне информације и обавештења у вези са припремом
понуде понуђач може тражити искључиво у писаном облику, на адресу наручиоца,
путем е-mail-а.
„Додатне информације/појашњења за Комисију за јавну набавку ЈН ОП IV-1-3-4“.
Напомена:
- Обавештење о продужетку рока за подношење пријава се објављује на
Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, ако је има, као и у
Службеном Гласнику.
КОМИСИЈА за јавну набавку ;
ЈН ОП IV-1-3-4
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