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

Градска управа града Шапца

Адреса наручиоца:

15000 Шабац, Ул. Господар Јевремова бр. 6

Интернет страница наручиоца:

www.sabac.rs

Врста наручиоца:

Градска и општинска управа

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:
Набавка материјала за одржавање јавног освељење на територији града Шапца, по партијама од 1 до 2:
Партија 1: сијалице
Партија 2. пригушнице, помоћни прибор итд...
Набавка сијалица, пригушница и помоћног материјала (обавезно доставити одговарајуће атесте).
- Потребно је испоручити добра са свим карактеристикама, наведеним у
понуди.
- Испоручена добра морају бити од реномираних произвођача из дате области:
Philips,Ge,Tungsram, Vosloh Schwabe, Bag Turgi, Elt или еквивалентна, а за партију 1 добра морају бити пореклом из ЕУ
- Добра се испоручују у магацин Наручиоца, који се налази на удаљености око 5 км од центра града, где је седиште наручиоца.
- Укупна цена садржи набавку и испоруку добара, са атестима, у магацин Наручиоца, са свим пратећим трошковима.
- рок испоруке добара:
Партија 1: 30 дана од дана потписивања уговор;
Партија 2: 30 дана од дана потписивања уговора.

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

22.01.2019.

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

28.01.2019.

Разлог за продужење рока:
Измена конкурсне документације

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Понуде морају бити достављене лично или препорученом пошиљком у затвореном коверту
на адресу наручиоца: Јавно предузеће Инфраструктура Шабац, ул. Карађорђева бр. 27 други
спрат, 15000 Шабац, са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ – ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ
ВРЕДНОСТИ ЈНМВ 4/19 “. На полеђини коверта мора бити пун назив, адреса и телефон
понуђача, као и име лица за контакт именованог од стране понуђача.
Рок за достављање понуда је до 04.02.2019. године до 09:00 часова.

Време и место отварања понуда / пријава:
Понуде ће бити отворене 04.02.2019. у 09:30 часова у просторијама Јавног предузећа
Инфраструктура Шабац, Ул Карађорђева бр. 27 други спрат.
Отварање понуда ће бити јавно.

Лице за контакт:

Вања Дамњановић и Владимир Филиповић, тел.
015/354-884 и 066/835-11-95

Остале информације:
На основу члана 50. Закона о јавним набавкама Градска управа града Шапца као наручилац у
овом поступку овлашћује Јавно предузеће за управљање грађевинским земљиштем Шабац
да у њено име и за њен рачун спроведе поступак јавне набавке и предузме одређене радње
у овом поступку у складу са Одлуком о спровођењу поступка јавне набавке којом један
наручилац овлашћује другог наручиоца да у његово име и за његов рачун спроведе поступак
јавне набавке и предузме одређене радње у поступку бр. 404-6-4-2/19-03 од 22.01.2019.
године.

