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

ЈКП „Градска топлана“

Адреса наручиоца:

Панчевачка 55, Зрењанин

Интернет страница наручиоца:

www.gradskatoplanazr.rs

Врста наручиоца:

Јавна предузећа-локална самоуправа

Врста поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке мале вредности

Продужење рока за подношење: Понуда
Врста предмета:

Добра

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 јавне набавке број ЈН-26/2018 МВ-21 су добра по партијама „Хемикалије за погон“ за потребе ЈКП
„Градска топлана Зрењанин.
Назив и ознака из општег речника набавке:
Назив: Хемикалије за обраду воде
Ознака: 24962000
Назив: Основне неорганске и органске хемикалије
Ознака: 24300000

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

21.09.2018 године

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

23.11.2018 године

Разлог за продужење рока:
У складу са чланом 150. став 1. наручилац је задржао све даље активности у поступку ове јавне набавке за
обе партије због поднетог Захтева за заштиту права за партију 1. понуђача „Tehnika KB“ Сурчинска бр 9Н
Београд, а све до доношења Одлуке о поднетом Захтеву за заштиту права Републичке комисије за заштиту
права.
Како је Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки Решењем одбила Захтев за
заштиту права понуђача „Tehnika KB“ Сурчинска бр 9Н Београд поднет пре истека рока за подношење
понуда у поступку јавне набавке мале вредности за добра по партијама број ЈН-26/2018 МВ-21 „Хемикалије
за погон”, за Партију 1 „Средство за кодиционирање котловске воде“ као неоснован, сада се поступак ове
јавне набавке за обе партије наставља заказивањем новог рока за подношење понуда за обе партије.

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Заинтересовани Понуђачи могу своје понуде доставити до дана 03.12.2018 године најкасније до
10:00 часова.
Ако је понуда поднета по истеку рока (датума и сата) одређеног у јавном позиву, сматраће се
неблаговременом. Све неблаговремено поднете понуде Наручилац ће, по окончању поступка
отварања понуда, вратити неотворене Понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено.

Време и место отварања понуда / пријава:
ОТВАРАЊЕ ПОНУДА ће бити јавно и обавиће Наручилац последњег дана рока за подношење понуда,
односно дана 03.12.2018 године у 10:30 часова, у присуству Понуђача, у просторијама ЈКП „Градска
топлана“, Панчевачка 55, Зрењанин.
Oвлашћени представници Понуђача су дужни да, пре почетка јавног отварања понуда, Наручиоцу поднесу
оверено овлашћење за учешће у поступку. Ако га не поднесу, у поступку учествују као обична јавност.
Поступку отварања понуда може присуствовати заинтересована јавност.

Лице за контакт:

код наручиоца је Драган Коцић,
е-мајл: dragan.kocic@gradskatoplanazr.rs,
тел: 064/8438043

Остале информације:
Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки је Решењем одбила
Захтев за заштиту права понуђача „Tehnika KB“ Сурчинска бр 9Н Београд поднет пре истека
Ugovor
br. UG
рока за подношење понуда у поступку8.јавне
набавке
мале вредности за добра по партијама
број ЈН-26/2018 МВ-21 „Хемикалије за27-2018
погон”, за
Партију 1 „Средство за кодиционирање
MV-22
котловске воде“ као неоснован.
Usluge osiguranja
Како је у складу са чланом 150. став 1. наручилац задржао све даље активности у поступку
ове јавне набавке за обе партије до доношења Одлуке о поднетом Захтеву за заштиту права
Републичке комисије за заштиту права, сада се поступак ове јавне набавке за обе партије
наставља заказивањем новог рока за подношење понуда за обе партије.
Конкурсна документација остаје неизмењена, само се продужава рок за подношење понуда
и време и место отварања достављених понуда.

