
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

Врста предмета:

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:

Датум објављивања позива за подношење 
понуда/пријава:

Датум објављивања обавештења о 
продужењу рока:

Разлог за продужење рока: 

Врста поступка јавне набавке: 

Продужење рока за подношење:



Време и место отварања понуда / пријава:

Остале информације:

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):

Лице за контакт:


	Blank Page

	Text1: ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА  ПОЖАРЕВЦА
	Text2: Пожаревац, ул. Дринска бр. 2
	Text3: www.pozarevac.rs
	Text7: Измена конкурсне документације осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда- чланом 63. став 5. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) прописано је да ако 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.Увођење ванредног стања у Републици Србији и поступање у складу са Закључком Владе Републике Србије 05 Број: 53-2561/2020 од 16. марта 2020. године
	Text10: Понуђач подноси понуду са припадајућом документацијом непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији (затворена на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара) са назнаком: ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЈН ОП 12/2020 „Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације“ (не отварати) на адресу: Градска управа града Пожаревца – Комисија за јавну набавку, 12000 Пожаревац,  ул. Дринска бр. 2. Понуђач је дужан да на полеђини коверте или кутије назначи: пословно име или скраћени назив, адресу, телефон и контакт особу.Крајњи рок за подношење понуда је 07. мај 2020. године до 12,00 часова.Радно време писарнице за непосредно подношење понуда је сваког радног дана од 7,30-15,30 часова.
	Dropdown1: [Градска и општинска управа]
	Text6: 09.04.2020.
	Dropdown4: [Услуге]
	Dropdown2: [Отворени поступак]
	Dropdown3: [Понуда]
	Text4: Услуге: Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације, ОРН 50232200 –               Услуге одржавања саобраћајне сигнализације Број набавке: ЈН ОП 12/2020 (1.2.18  у Плану јавних набавки)
	Text5: 20.02.2020.
	Text13: Наручилац је изменио и допунио конкурсну документацију у тачкама 3.2 и 3.4, које се односе на испуњеност додатних услова пословног капацитета.
	Text11: Јавно отварање понуда ће се обавити 07. маја 2020. године у 12,30 часова, у просторијама Градске управе града Пожаревца, ул. Дринска бр. 2, уз присуство овлашћених представника заинтересованих понуђача.
	Text12: Особа за контакт је Вукашин Јевремовић, е-пошта: vukasin.jevremovic@pozarevac.rs,  у периоду од 10,00 - 14,00 часова.


