
Страна 1 од 1 

На основу члана 63 став 5 Закона о јавним набавкама  („Сл. гласник РС“  број 124/2012, 14/2015 и 
68/2015) и прилогом Ж наручилац,  Општина Лајковац-Општинска управа Лајковац 

Омладински трг бр 1 14224 Лајковац ПИБ:  101343119 МАТИЧНИ БРОЈ: 07353154 
објављује следеће 

 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О  ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
 
 
 

1.Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Општина Лајковац-Општинска управа Лајковац 
Омладински трг бр 1 14224 Лајковац ПИБ:  101343119  МБ: 07353154   интернет страница: 
www.lajkovac.org.rs 
 
2.Врста наручиоца: Наручилац у смислу члана 2 став 1 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“  
број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) 
 
3.Врста поступка јавне набавке:  Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење 
понуда на основу члана 36. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 
14/15 и 68/15) након добијеног мишљења Управе за јавне набавке број 404-02-243/19 са понуђачем 
„Аlex Еngineering & Сonstruction“ д.о.о. Београд са којим је ЈП Дирекција за уређење и изградњу 
општине Лајковац (која је  престала да ради и обрисана из регистра привредних субјеката) имала    
уговор за израду пројектне документације и изградњу  затвореног базена у Лајковцу 
 
4.Природа и обим радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности 
односно  назив и ознака из општег речника  набавке: Пророда и обим радова су у свему према 
спецификацији из конкурсне документације. Назив и ознака из општег речника набавке: 
45212212-радови на изградњи базена за пливање,  
45311100-радови на постављању електричних инсталација, 
 45330000-водоинсталатерски и санитарни радови,  
45351000-машински и инсталатерски радови,  
45400000-завршни грађевински радови.  
Место извршења радова: Општина Лајковац 
 
5.Датум објављивања позива за подношење понуда: Позив за подношење понуда се сходно врсти 
поступка не објављује већ је дана 12.06.2019. године електронском поштом послат понуђачу који се на 
основу мишљења Управе за јавне набавке позива на преговарање.  
 
6.Датум објављивања обавештења о продужењу рока за подношење понуда: Дана 14.06.2019. 
године ово обавештење ће бити послато електронском поштом понуђачу који се на основу мишљења  
Управе за јавне набавке позива на преговарање. 
 
7.Разлог за продужење рока за подношење понуда: Наручилац је изменио конкурсну 
документацију после рока из члана 63 став 5 Закона о јавним набавкама. Конкурсна документација је 
измењена у делу упутство за подношење понуда, у делу средства финансијског обезбеђења. 
Конкретно, захтевано је уместо менице за добро извршење посла и отклањање недостатака у 
гарантном року, достављање банкарских гаранција. Такође је измењен додатни услов у делу 
пословног капацитета и начин доказивања додатних услова. Остали делови конкурсне документације  
су променили форму али не и садржај. 
 
8.Време и место за подношење понуда (нови рок). 24.06.2019. године до 12 часова 
 
9.Време и место отварања понуда: Отварање ће се обавити пола сата по истеку рока за подношење 
понуда на адреси: Општина Лајковац-Општинска управа Лајковац Омладински трг бр 1 14224 
Лајковац- мала сала, спрат 1. 

http://www.lajkovac.org.rs/

