
Број: 1868/1
Датум: 25. 03. 2020.

Наручилац: ЈКП “Комуналац” Чачак
Адреса: Николе Тесле број 42, 32000 Чачак
Интернет страница наручиоца: www.komunalac.co.rs
Врста Наручиоца: јавно предузеће – локална самоуправа
Продужење рока за подношење: понуда
Врста предмета: услуге
За добра и услуге: опис предмета, назив и ознака из општег речника набавке ЈНКД-У-
01/2020 - Конкурс за дизајн,
Назив и ознака из општег речника набавке: 71230000-9- организација архитектонског
конкурса за нацрте, 71220000-услуге пројектовања у архитектури

На основу члана 55. став 1. тачка 11) Закона о јавним набавкама (“Сл. Гласник РС”, бр.
124/12, 14/15 и 68/15), а у вези са Одлуком о покретању поступка јавне набавке услуга-
Конкурс за дизајн, број 317/А/1 од 27. 12. 2019. године,

Одговорно лице Наручиоца, директор ЈКП “Комуналац” Чачак доноси

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

поступак јавне број ЈНКД-У-01/2020

одговорно лице Наручиоца, директор ЈКП “Комуналац” Чачак, донео је Одлуку о
продужењу рока за подношење понуда бр. 1886 од 25.03.2020. којом се продужава рок за
подношење понуда за поступак јавне набавке конкурс за дизајн број ЈНКД-У-01/2020
Конкурс за израду идејног решења за изглед и садржај комплекса зелене пијаце у Чачку из
разлога насталих због ванредног стања проглашеног 15. марта 2020. године ("Службени
гласник РС", број 38 од 20. марта 2020.) и мера Владе Републике Србије за спречавање
ширења заразе.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

ЈКП “Комуналац” Чачак је одлуком број 317/П/1 од 31. 12. 2019. године објавио Позив за
учешће на конкурсу за дизајн, број набавке ЈНКД -У-01/2020. Крајњи рок за предају понуда
- конкурсног рада је био је 30. 03. 2020. године до 12,00 часова.

ПОНУЂАЧИМА

http://www.komunalac.co.rs


Више заинтересованих понуђача поднели су молбе Наручиоцу са предлогом за
продужење рока за предају конкурсног рада, због немогућности да поступе у наведеном
року из разлога увођења ванредног стања ради спречавања ширења заразе.

Истакнути разлози су објективни и оправдани, па је Наручилац донео одлуку о
продужењу рока.

Крајњи рок за предају понуда (конкурсног рада) је 28.08.2020. године, до 12,00 часова,
без обзира на начин подношења (непосредно или поштом), на адресу наручиоца: ЈКП
„Комуналац“, улица Николе Тесле, број 42, 32000 Чачак, са назнаком ЈН број ЈНКД-У-
01/2020 – КОНКУРС ЗА ИЗРАДУ ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА ЗА ИЗГЛЕД И САДРЖАЈ
КОМПЛЕКСА ЗЕЛЕНЕ ПИЈАЦЕ У ЧАЧКУ.

Јавно отварање одржаће се пола сата по истеку рока за пријем понуда, 28.08.2020. у
12,30 часова у просторији наручиоца - канцеларија службеника за јавне набавке број 9, у
Чачку, ул. Николе Tесле број 42.

Директор
др Петар Домановић


