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Број:5.2-292 

Дана:08.01.2013. 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА 
 

Назив наручиоца: Ј.К.П. ,,ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Нови Сад 

Адреса наручиоца: Масарикова бр.17, Нови Сад 

Интернет страница наручиоца: www.vikns.rs 

Врста наручиоца: Јавна предузећа-локална самоуправа 

Врста поступка јавне набавке: Квалификациони поступак  

Продужење рока за подношење: Пријава  

Врста предмета: Радови 

Опис предмета набавке: набавка радова – извођење радова у области водопривреде и то 

радови грађења, реконструкције, адаптације и санације мреже и објеката водовода и 

канализације; назив Грађевински радови (претежно)- ознака 45000000. 

Број партија: Набавка није обликована по партијама. 

Датум објављивања позива за подношење понуда: 22.11.2013. 

Датум објављивања обавештења о продужењу рока: 08.01.2014. 

Разлог за продужење рока: Закључак Републичке комисије број 4-00-2445/2013 од 

26.12.2013. године који је примљен од стране Наручиоца 06.01.2014. године (дел.бр. 5.2-

150) којим се обуставља поступак по жалби подносиоца захтева ,,Карин комерц МД,, д.о.о. 

Ветерник, изјавеној против Закључка број 5.2-36114 од 18.12.2013. године Наручиоца ЈКП 

Водовод и канализација, Н.Сад, Масарикова 17, којим је одбачен захтев за заштиту права 

поднет у квалификационом поступку јавне набавке, јавна набавка радова - извођење радова 

у области водопривреде и то радови грађења, реконструкције, адаптације и санације мреже 

и објеката водовода и канализације на подручју Града Новог Сада, ЈН бр. 32/13-С, због 

одустанка од жалбе. 

Време и место подношења понуда (нови рок): Нови рок за подношење понуда је 27.01.2014. 

године до 12,00 часова, на адреси наручиоца у Новом Саду, Масарикова 17. 

Време и место отварања понуда: Благовремено достављене понуде биће јавно комисијски 

отворене у просторијама Наручиоца у Новом Саду, на адреси Масарикова 17, дана 27.01.2014. 

године са почетком у 12,15 часова.  
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Лице за контакт: Данијела Мусулин 021/4883341, адреса електронске поште   

danijela.musulin@vikns.rs  

Остале информације: Нема 

 

       ЈКП Водовод и канализација Н.Сад 

        

                                              Комисија за јавне набавке 
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