
 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    
Масарикова 17 

  Нови Сад  

 

 

Дел.бр.:5.2-29184 

Дана:20.09.2019. 

 

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: 

Отворени поступак 

Продужење рока за 

подношење: 

Понуда 

Врста предмета: Радови 

 

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: 

 

Јавна набавка радова – Извођење радова на изградњи објеката за водоснабдевање насеља 

Боцке (прва зона снабдевања јужно од пута IIА реда 119) са набавком и уградњом материјала  

 

Назив из општег речника набавке – 45000000 – Грађевински радови 

 

 

Датум објављивања позива за подношење 

понуда: 

23.08.2019. 

Датум објављивања обавештења о продужењу 

рока: 

20.09.2019. 

 

Разлог за продужење рока: 

Наставак поступка јавне набавке након окончања поступка заштите права по основу Закључка 

Наручиоца о обустави поступка заштите од 20.09.2019. године, који је донет по пријему 

обавештења о повлачењу захтева за заштиту права, а против ког ЗЈН не предвиђа могућност 

жалбе. 

Рок се продужава за онолико дана колико су биле задржане активности Наручиоца у поступку 

јавне набавке по основу примљеног захтева за заштиту права тј. за 3 дана. 
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Време и место подношења понуда (нови рок): 

Понуђач понуду подноси у затвореној коверти 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 - Извођење радова на изградњи објеката за водоснабдевање насеља 

Боцке (прва зона снабдевања јужно од пута IIА реда 119) са набавком и уградњом 

материјала – Јавна набавка број 04-И/19- НЕ ОТВАРАТИ“ 

 

На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив, адреса, телефон понуђача, као и име и 

презиме овлашћеног лица за контакт.  

 

У случају да понуду подноси група понуђача, на полеђини коверте је потребно назначити да 

се ради о групи понуђача и навести тачне називе и адресу свих чланова групе понуђача. 

 

Понуђач може поднети само једну понуду.  

 

Понуду може поднети: понуђач самостално, понуђач са подизвођачем и заједничку понуду 

може поднети група понуђача. Понуђач који је самостално поднео понуду не може 

истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач другог понуђача. Поред 

тога, понуђач може бити члан само једне групе понуђача, односно учествовати само у једној 

заједничкој понуди. Понуђач који је члан групе понуђача која подноси заједничку понуду, не 

може истовремено да буде подизвођач другог понуђача. 

 

Благовремена понуда, је понуда која је примљена од стране  Наручиоца најкасније до 26.09. 

2019. године до 09:30 часова.  

 

 

Време и место отварања понуда: 

Благовремено достављене понуде биће јавно комисијски отворене у просторијама Наручиоца, 

ул. Масарикова бр. 17, 21000 Нови Сад, дана 26.09.2019. године са почетком у 10:00 часова  

 

Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда, морају да 

пре почетка поступка јавног отварања доставе Комисији писано овлашћење за учествовање у 

овом поступку, издато на меморандуму понуђача, заведено и оверено печатом и потписом 

овлашћеног лица понуђача. 

 

 

Лице за контакт: Санела Мрђан, е-пошта: 

sanela.mrdjan@vikns.rs  

 

Остале информације: 

mailto:sanela.mrdjan@vikns.rs
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