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

ЈКП "Белоцрквански комуналац" Бела Црква

Адреса наручиоца:

Хајдук Вељкова 2, Бела Црква

Интернет страница наручиоца:

jkpbelocrkvanskikomunalac.rs

Врста наручиоца:

Јавна предузећа-локална самоуправа

Врста поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке мале вредности

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:
Предмет јaвне нaбaвке су радови на чишћењу снега и леда са коловоза саобраћајница у зимском
периоду, по ознaци из општег речникa јaвних нaбaвки под шифром: 45233141 (одржавања
путева).Под одржавањем општинских путева и улица у насељеним местима у Белој Цркви у току
зиме у редовним временским условима подразумева се чишћење снега и леда са коловоза, (што
не подразумева одржавање тротоара, паркинг површина, бициклистичких стаза, такси стајалишта
и тргова) механизацијом која је дата у прегледу дневног ангажовања:
Опрема и возила / бр. комада / укупно ангажовање
камион / 4 ком. / 600 h ; хидраулични нож за уклањање снежног наноса / 4 ком. / 300 h ; расипач
соли – епохе / 4 ком. / 250 h ; распршивач, фреза за уклањање снежног наноса / 1 ком. / 25 h ;
грејдер / 1 ком. / 50 h ; скип / 1 ком. / 25 h ; утоваривач / 1 ком. / 50 h ; набавка индустриске
соли / т / 220 t ;
набавка каменог агрегата / т / 100 m3.

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

02.11.2018

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

08.11.2018

Разлог за продужење рока:
Према закону о државним и другим празницима у Србији, 11. новембар је нерадан дан, а
као државни празник, Дан примирја у Првом светском рату у Србији постоји од 2012. године.
Према наведеном закону, померање државних празника који су нерадни дани врши се само
када одређени празник падне у недељу. Како 11. новембар 2018 године пада у недељу, Дан
примирја у Првом светском рату обележава се 12.новембра, па је самим тим 12. новембар
нерадни дан. Због тога се рок за достављање понуда продужава за 1 дан, тако да ће
отварање бити одржано 13. новембра у 12:30

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Рок за достављање понуда: 13.11.2018. до 12:00
Понуду доставити на адресу:
ЈКП „Белоцрквански комуналац“ Бела Црква, Хајдук Вељкова бр. 2. са назнаком: “ПОНУДА –
НЕ ОТВАРАТИ” ЗА ЈНМВ бр. 13/2018“

Време и место отварања понуда / пријава:
Отварање понуда: 13.11.2018. у 12:30
Место отварања понуда:
ЈКП „Белоцрквански комуналац“ Бела Црква, Хајдук Вељкова бр. 2.

Лице за контакт:

Остале информације:

Шиман Ировић

