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

Јавно предузеће "Аеродром Поникве" Ужице

Адреса наручиоца:

ул. Димитрија Туцовића 52, Ужице

Интернет страница наручиоца:

www.aerodromponikve.rs

Врста наручиоца:

Јавна предузећа-локална самоуправа

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 јавне набавке је услуга ангажовања механизације приликом чишћења аеродромског комплекса
Поникве од неексплодираних убојних средстава од стране припадника Сектора за ванредне ситуације
Министарства унутрашњих послова Републике Србије. Предмет јавне набавке је обликован у 5 (пет)
партија:
Партија 1: Ангажовање багера гусеничара, минималне тежине 20 тона;
Партија 2: Ангажовање булдожера гусеничара;
Партија 3: Ангажовање дизалице, минималног дохвата 35 метара;
Партија 4: Ангажовање камиона, минималне носивости 12 тона;
Партија 5: Ангажовање комбиноване машине СКИП, минималне тежине 7 тона.
Ознака и назив из општег речника набавке: изнајмљивање опреме за земљане радове са оператером45520000.

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

06.02.2017.

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

07.03.2017.

Разлог за продужење рока:
Разлог за продужење рока за подношење понуда је спреченост чланова Комисије да буду
присутни током планираног отварања понуда (10.03.2017.).

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Нови рок за подношење понуда је 16.03.2017. године до 10 часова. Благовременом понудом
сматраће се понуда приспела на адресу: Јавно предузеће "Аеродром Поникве" Ужице, ул.
Димитрија Туцовића 52, Ужице. Понуђач који не доставља понуду путем поште, предаје је у
просторијама Јавног предузећа "Аеродром Поникве" Ужице, ул. Петра Ћеловића бб (зграда
Градског развојног центра), Ужице.

Време и место отварања понуда / пријава:
Отварање понуда ће се обавити 16.03.2017. године у 10:10 часова, у пословним просторијама
Јавног предузећа "Аеродром Поникве" Ужице, ул. Петра Ћеловића бб (зграда Градског
развојног центра), Ужице.

Лице за контакт:

Остале информације:
/

Драгана Алексић,
dragana.aleksic@aerodromponikve.rs

