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

Општинска управа општине Аранђеловац

Адреса наручиоца:

Кнеза Михаила бр.108, 34300 Аранђеловац

Интернет страница наручиоца:

www.arandjelovac.rs

Врста наручиоца:

Градска и општинска управа

Врста поступка јавне набавке:

Отворени поступак

Продужење рока за подношење: Понуда
Врста предмета:

Услуге

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:
Предмет набавке је услуга обележавања хоризонталне сигнализације, која обухвата:
- обележавање хоризонталне сигнализације и то: размеравање на терену, издувавању од
прљавштине, наношење боје, заштита у периоду сушења.
Основна обележја: обележавање и одржавање саобраћајне сигнализације
Обим: Одржавање сигнализације у комплетној градској зони и делом у сеоским месним
заједницама.
Ознака из општег речника набавке:
45233221- 4 - Радови на обележавању површина путева

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

26.03.2020. године

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

30.04.2020. године

Разлог за продужење рока:
Из разлога што чланови комисије и њихови заменици нису у могућности због COVID-19 да се
састану.

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Понуде се подносе у затвореној и запечаћеној коверти непосредно или путем поште на
адресу: Општинска управа општине Аранђеловац – Одељење за инвестиције и јавне набавке,
Кнеза Михаила бр.108, 34300 Аранђеловац, са назнаком: „Понуда за ЈН 19/20 (НЕ
ОТВАРАТИ).“ На полеђини коверте понуђач уписује назив, адресу, телефон и контакт особу. У
случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Крајњи рок за достављање понуда је 12.05.2020. године до 12.00 часова.

Време и место отварања понуда / пријава:
Јавно отварање понуда ће се обавити 12.05.2020. године у 13.00 часова. Отварање понуда ће
се извршити у просторијама Општинске управе општине Аранђеловац – Одељење за
инвестиције и јавне набавке, Кнеза Михаила бр.108, 34300 Аранђеловац, уз присуство
овлашћених представника понуђача.

Лице за контакт:

Остале информације:
/

Илија Грубишић, nabavke@arandjelovac.rs. Контакт, пријем поднесака
и мејлова се остварује радним данима, тј. од понедељка до петка, у
времену од 07.30 до 15.30 часова. Контакт се не може остварити
данима који су Законом о државним и другим празницима у
Републици Србији одређени као нерадни дани. Факс: 034/725-230

