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

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Адреса наручиоца:

КРАЉА ПЕТРА I БРОЈ 16
БАЧКА ПАЛАНКА

Интернет страница наручиоца:

www.backapalanka.rs

Врста наручиоца:

Градска и општинска управа

Врста поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке мале вредности

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:
набавка услуга – мониторинг буке, системско мерење буке са аутоматским бројањем
аутомобила у општини Бачка Паланка, ЈН број 22/2020.
Ознака из општег речника набавке: 90730000 проналажење, праћење и санација загађења

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

07.10.2020.

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

13.10.2020.

Разлог за продужење рока:
Измене конкурсне документације.

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Понуде са комплетно захтеваном документацијом подносе се непосредно или путем поште у затвореној коверти или
кутији, затворене на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, на
адресу: Општина Бачка Паланка, Краља Петра Првог број 16, 21400 Бачка Паланка, канцеларија број 17а, са назнаком:
„Не отварај - Понуда за набавку услуга мерења нивоа буке у општини Бачка Паланка, број ЈН 22/2020“, најкасније до
23.10.2020. године до 14,30 часова.
Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца најкасније последњег дана наведеног рока,
односно до 23.10.2020. године до 14,30 часова.

Време и место отварања понуда / пријава:
Јавно отварање понуда извршиће се истог дана по истеку рока за подношење понуда,
односно 23.10.2020. године у просторијама Општине Бачка Паланка са почетком у 15,00
часова. Представник понуђача може присуствовати јавном отварању понуда уз активно
учешће уз писмено овлашћење издато од стране тог понуђача.

Лице за контакт:

Остале информације:
---

Комисија за ЈН, мејл адреса: jnabavke@backapalanka.org.rs,
сваког радног дана (понедељак – петак) у времену од 07,00
до 15,00 часова.

