Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Oпштина Житиште
Председник oпштине Житиште
Број: II-404-1-22/2017-9
Житиште, Цара Душана 15
Тел.: 023/821-306, факс: 023/821-308
Датум: 13.09.2017.године
На основу члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике
Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015 ), Општина Житиште, објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о продужењу рока за подношење понуда
Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Општина Житиште, Цара Душана 15, 23210
Житиште, www.zitiste.org
Врста наручиоца: Општинска управа
Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности
Природа и обим радова и основна обележја радова, назив и ознака из општег речника
набавке: 45112320 - Радови на рекултивацији земљишта
Датум објављивања позива за подношење понуда:
06.09.2017. године
Датум објављивања обавештења о продужења рока:
13.09.2017. године
Разлог за продужење рока:
Страна 4., Додатни услови, ставка 6.) мења се „да је у претходне три године (2014., 2015. и
2016.) извео радове на рекултивацији копова, земљишта или позајмишта у минималној
вредности 10.000.000,00 динара са пдв-ом - потребно је да су реализована најмање 3 (три)
уговора“ и сада гласи „да је у претходних пет година (2012., 2013., 2014., 2015. и 2016.) извео
радове на рекултивацији копова, земљишта или позајмишта у минималној вредности
10.000.000,00 динара са пдв-ом - потребно је да су реализована најмање 3 (три) уговора“.
ПРИЛОГ: Измењена конкурсна документација, ПОНУДА мора да буде припремљена у
складу са извршеном изменом Конкурсне документације, у супротном биће
неприхватљива.
Време и место подношење понуда (нови рок):
18.09.2017. године до 12,00 часова
Понуде са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти
на адресу Наручиоца - Општина Житиште, Цара Душана 15, 23210 Житиште, са обавезном назнаком
на лицу коверте: „Не отварати - Рекултивација земљишта на парцели кат. број 795/1 КО
Житиште III-04-404-1-22/2017“ поштом, или лично преко писарнице Наручиоца. На полеђини коверте
обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса Понуђача, као и име особе за контакт и е-mail.
Време и место отварања понуда:
18.09.2017. године у 12,30 часова
Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама Општине Житиште, 23210 Житиште, Цара
Душана бр.15.
Лице за контакт: Митар Видаковић, е-маил: jn.zitiste@gmail.com

