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ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ 
ПРИВРЕДУ „ЛАЗАРЕВАЦ“ 
БРОЈ:  Ц01.01- 3915/9 
 Л А З А Р Е В А Ц  
 
На основу члана  55 став 1 тачка 11,  члана 57  став 1  Закона о јавним набавкама  („Сл. гласник РС ” бр. 124/12; 14/15 

и 68/15), ЈПКП „Лазаревац“ објављује 
 

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА  ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА     

 

1.Назив, адреса и интернет страница наручиоца:  
ЈПКП „Лазаревац“ Николе Вујачића 28 11550 Лазаревац МБ 07013922, ПИБ 102129944  Шифра делатности 3600  
интернет страница: www.jpkp.rs 
 
2.Врста наручиоца:  

Наручилац  у смислу  члана  2 став 1  тачка 2 подтачка 3 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС ” бр. 124/12; 

14/15 и 68/15). 

 

3.Врста поступка јавне набавке: 

 Набавка се спроводи у поступку јавне  набавке мале вредности у смислу члана 31 став 1 тачка  8 и члана 39 Закона о 

јавним набавкама („Сл. гласник РС ” бр. 124/12; 14/15 и 68/15) ради закључења уговора о јавној набавци. 

 

4.Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:   

Набавка добара – куповина нивометра- моталице за мониторинг нивоа подземних вода Л=100м ЈН 91/19 (1.1.29) у 

поступку јавне набавке мале вредности ради закључења уговора о јавној набавци (38300000 мерни инструменти).  

Набавка је обликована у целини. 

 

5. Датум објављивања позива за подношење понуда:   28.06.2019.  године 

 

6. Датум објављивања обавештења о продужетку рока: 16.07.2019.  године 

 

7.Разлог за продужење рока:  

Наручилац је продужио рок за подношење понуда из разлога што, је изменио конкурсну документацију у делу 

Техничке спецификације, избацивши напајање преко исправљача. Такође, наручилац је одустао од захтева за 

гарантним роком, па је дошло до измене и у Упутству понуђачима како да сачине понуду, тачка 9; Обрасцу понуде; 

Моделу уговора и Техничкој спецификацији. 

 

8.Време и место подношења понуда (нови рок):   

19.07.2019.године до 10:00 часова на архиву наручиоца ЈПКП «Лазаревац» ул. Николе Вујачића 28. 

 

9.Време и место отварања понуда:       

19.07.2019. године у 10:30 часова у одељењу комерцијале  ЈПКП «Лазаревац» ул. Николе Вујачића 28. 
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