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

ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ

Адреса наручиоца:

23.272 НОВИ БЕЧЕЈ, ул. Жарка Зрењанина бр. 8.

Интернет страница наручиоца:

www.novibecej.rs

Врста наручиоца:

Органи државне управе

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 добра - Уређај за ласерско мерење брзине кретања, удаљености возила и снимање
саобраћајних прекршаја;
Назив и ознака из општег речника набавке: Опрема за радарски надзор: 38115100;

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

14. 02. 2014. године

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

20. 02. 2014. године

Разлог за продужење рока:
Увидом у Конкурсну документацију за предметну набавку, Комисија Наручиоца је констатовала да на страни 12/36, у тачци 8.б) стоји:
8.б) Изјава понуђача дата под пуном материјалном, моралном и кривичном одговорношћу о кључном техничком особљу, који раде за понуђача, и који ће бити одговорни за извршење
уговора, као и о лицима одговорним за контролу квалитета, да понуђач има најмање 5 (пет) запослених, и то:
- најмање 1 (једно) лице са VII и VIII степеном стручне спреме, дипломирани инжењер електротехнике, запослено код понуђача на неодређено време;
- најмање 4 (четири) лица запослена код понуђача на неодређено време, без обзира на стручну спрему;
Доказ: радне књижице и МА образац.
Комисија Наручиоца у том делу Конкурсне документације врши измену, тако да након измене, тачка 8.б) гласи
8.б) Изјава понуђача дата под пуном материјалном, моралном и кривичном одговорношћу о кључном техничком особљу, који раде за понуђача, и који ће бити одговорни за извршење
уговора, као и о лицима одговорним за контролу квалитета, да понуђач има најмање (пет) запослених, и то:
- најмање 1 (једно) лице са VII степеном стручне спреме, дипломирани инжењер електротехнике, запослено код понуђача на неодређено време;
- најмање 4 (четири) лица запослена код понуђача на неодређено време, без обзира на стручну спрему;
Доказ: радне књижице и МА образац.

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Понуда се шаље поштом на адресу Општинска управа Нови Бечеј, 23.272 НОВИ БЕЧЕЈ, ул.
Жарка Зрењанина бр. 8, или предаје лично у канцеларији бр. 16. на наведеној адреси;
Рок за достављање понуде је, без обзира на начин достављања, најкасније до последњег
дана рока, тј. 6-ог дана од дана објављивања Oбавештења о продужењу рока за подношење
понуда на Порталу јавних набавки, тј. 26.02.2014. године до 11,00 сати.

Време и место отварања понуда / пријава:
Општинска управа Нови Бечеј, 23.272 НОВИ БЕЧЕЈ, ул. Жарка Зрењанина бр. 8,
канцеларија број 13.
Јавно отварање понуда ће се обавити последњег дана рока, тј. 6-ог дана од дана
објављивања Oбавештења о продужењу рока за подношење понуда на Порталу јавних
набавки, тј. дана 26.02.2014. год. у 12,00 сати.

Лице за контакт:

Иван Бошњак, председник Комисије,
e-mail: bosivanb@gmail.com

Остале информације:
Понуда са варијантама није дозвољена;

