
 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    

Масарикова 17 
  Нови Сад  

 

 

 

ЈКП ВОДОВОД И KАНАЛИЗАЦИЈА  ПИБ 100237118 АИК БАНКА 105-32308-08 +381 (0) 21 488 3333 www.vikns.rs 

 

Број: 5.2.-5902 

Дана: 03.03.2016. 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 

 

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

 

Aдреса наручиоца: Масарикова бр.17, Нови Сад 

Интернет страница 

наручиоца: 

www.vikns.rs 

 

Врста наручиоца: Јавна предузећа-локална самоуправа 

Врста поступка 

јавне набавке: 

Јавна набавка мале вредности 

Продужење рока за 

подношење: 

Понуда 

Врста предмета: Услуге 

 

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке 

 

Пилот пројекат даљинског очитавања водомера са набавком хардвера и софтвера; назив 

из општег речника набавке – Водомери  – 38421100 и Услуге набавке софтвера - 

72268000 

 

 

Датум објављивања позива за подношење 

понуда: 

03.12.2016. 

Датум објављивања обавештења о продужењу 

рока: 

03.03.2016. 

 

Разлог за продужење рока: 

Наставак поступка јавне набавке по окончању поступка заштите права по захтеву за 

заштиту права примљеном пре истека рока за подношење понуда. 

 

Време и место подношења понуда (нови рок): 

http://www.vikns.rs/


 

 
ЈКП ВОДОВОД И KАНАЛИЗАЦИЈА  21000 Нови Сад Масарикова 17 +381 (0) 21 488 3333 www.vikns.rs 

 

Понуђач понуду подноси у затвореној и запечаћеној коверти (овера печатом на месту 

где је затворена) тако да се приликом отварања може са сигурношћу закључити да се 

први пут отвара. 

 

Понуду са обрасцима и доказима о испуњености услова из конкурсне 

документације доставити, лично или поштом, на адресу: 

 

Ј.К.П. „ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА“ 

21000 Нови Сад ул.Масарикова бр. 17 

са назнаком: 

„Понуда за јавну набавку поступак јавне набавке мале вредности добара  – пилот 

пројекат даљинског очитавања водомера са набавком хардвера и софтвера број 60/15 – 

НЕ ОТВАРАТИ“ 

 

На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив и адреса понуђача. Понуђач може 

поднети само једну понуду. 

 

Понуду може поднети: понуђач самостално и заједничку понуду може поднети 

група понуђача. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да 

учествује у заједничкој понуди. Поред тога, понуђач може бити члан само једне 

групе понуђача, односно учествовати само у једној заједничкој понуди. 

 

Благовремена понуда, је понуда која је примљена од стране Наручиоцу у року 

одређеном у позиву, односно која је достављена наручиоцу најкасније до 08.03.2016. 

године до 10.00 часова. Ако је понуда поднета по истеку наведеног датума и 

сата, сматраће се неблаговременом, а Наручилац ће је по окончању поступка јавног 

отварања понуда вратити неотворену Понуђачу, са назнаком да је поднета 

неблаговремено. 

 

 

Време и место отварања понуда: 

Благовремено достављене понуде биће јавно комисијски отворене у 

просторијама Наручиоца, дана 08.03.2016. године до 10:30 часова. 

 

Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда, морају 

да пре почетка поступка јавног отварања доставе Комисији писмено овлашћење за 

учествовање у овом поступку, издато на меморандуму понуђача, заведено и оверено 

печатом и потписом овлашћеног лица понуђача. 

 

 

Лице за контакт: Славица Шкрбић, е-пошта: 

slavica.skrbic@vikns.rs  

 

Остале информације: 

Нема. 
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