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Рeпублика Србија 26300 Вршац, Стевана Немање бр. 26, 
Telefon: 013/440-800, Faks: 013/440-800 taster 9 

 
www.oktobar.co.rs   e mail: info@oktobar.rs

  
Број: 01-01-35/2017-11 

30.10.2017. Године 

ВРШАЦ 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА: НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА РЕГУЛАЦИЈУ, МЕРЕЊЕ И 

ДАЉИНСКО ОЧИТАВАЊЕ ВЕЛИКЕ ПОТРОШЊЕ У ДИСТРИБУЦИЈИ ГАСА  

ЈН БР 01-01-35/2017  

 

1. Назив наручиоца: ЈКП „Други октобар“ 

2. Адреса наручиоца: Стевана Немање 26, 26300 Вршац 

3. Интернет страница наручиоца: www.oktobar.co.rs   

4. Врста наручиоца: Јавно комунално предузеће. Локалана самоуправа. 

5. Врста поступка: Наручилац ће након спроведеног поступка јавне набавке закључити уговор до испоруке, а 

најдуже на период од 25 дана. 

6. Продужење рока за подношење: Понуда 

7. Врста предмета: Добра 

8. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника: Опрема за регулацију, мерење и даљинско 

очитавање велике потрошње у дистрибуцији гаса. Назив и ознака из општег речника набавке: 38421000 – 

Опрема за мерење протока. 

9. Датум објављивања позива за подношење понуда: 19.10.2017. године 

10. Датум објављивања обавештења о продужењу рока: 30.10.2017. године 

11. Разлог за продужење рока:  
Наручилац је извршио измену Конкурсне документације. У складу са чланом 63. став 5. Закона о јавним набавкама 

("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15, 68/15), уколико Наручилац измени или допуни конкурсну 

документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, Наручилац је дужан да продужи рок за 

подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

12. Време и место подношења понуда:  

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда 

може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 

Коверат или кутија са понудом мора имати ознаку " ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБРА – НАБАВКА 

ОПРЕМЕ ЗА РЕГУЛАЦИЈУ, МЕРЕЊЕ И ДАЉИНСКО ОЧИТАВАЊЕ ВЕЛИКЕ ПОТРОШЊЕ У 

ДИСТРИБУЦИЈИ ГАСА. БРОЈ ЈН: 01-01-35/2017 ЗА ПАРТИЈУ/Е_______,  -  НЕ ОТВАРАТИ.“ 

На полеђини коверте или кутије навести пословно име, адресу, телефон, е–mail адресу и име одговорног лица. 

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. 

Понуде се достављају на адресу: ЈКП „Други октобар“, Стевана Немање 26, 26300 Вршац, сваког радног дана 

(понедељек-петак) од 7,00-15,00h. 

Благовременим се сматрају понуде које Наручиоцу стигну најкасније до 08.11.2017. године до 12,00 часова, 

без обзира на начин како су послате. 

13. Време и место отварања понуда:  
Наручилац  ће извршити јавно отварање понуда дана 08.11.2017. године са почетком у 12,30 часова.  

14. Лица за контакт: Раде Ђукић. 
Адреса: 26300 Вршац, Стевана Немање 26 

Е-mail: javne.nabavke@oktobar.rs  

Радно време Наручиоца је од 07.00 до 15.00 часова, од понедељка до петка.  

 

                                                             КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

http://www.oktobar.co.rs/
mailto:javne.nabavke@oktobar.rs

