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

Градска управа за изворне и поверене послове - Град Нови
Пазар

Адреса наручиоца:

Стевана Немање бр.2

Интернет страница наручиоца:

www.novipazar.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:
Испитивање квалитета вода са јавних чесама и школских водовода који имају сопствене
изворе снабдевања, испитивање површинских вода,испитивање квалитета земљишта,
мерење јачине буке у животној средини и мерење квалитета ваздуха на територији града
Новог Пазара.
ОРН : 71610000 - Услуге испитивања и анализе састава и чистоће

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

17.10.2018.год.

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

23.10.2018.год.

Разлог за продужење рока:
Додатна питања и одговори везани за Конкурсну документацију јавне набавке

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Понуда се подноси у затвореној коверти са назнаком “Понуда број 404-182/18; - Испитивање квалитета вода са јавних чесама и
школских водовода који имају сопствене изворе снабдевања, испитивање квалитета земљишта, мерење јачине буке у животној
средини, мерење квалитета ваздуха на територији града Новог Пазара и испитивање површинских вода (за Партију 1,2,3,4,5) - Не
отварати”, на адресу: Градска управа Новог Пазара, Стевана Немање бр.2, 36300 Нови Пазар, Одсек за јавне набавке или лично у
згради Градске Управе у приземљу - Услужни центар шалтер бр.2. На другој страни коверте, понуђач уписује своје податке и број
телефона.
Понуђач је у обавези да овери печатом своје фирме другу страну коверте у којој је понуда.
Рок за подношење понуда је 29.10.2018.год. до 13.00 часова.

Време и место отварања понуда / пријава:
Отварање понуда ће бити обављено 29.10.2018.год. у Градској управи у канцеларији бр.55
другом спрат у 13,15 часова. Отварање понуде је јавно за сва заинтересована лица.
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда.
Активно учешће приликом отварања понуда имају право само овлашћени представници
пристиглих благовремених понуда.

Лице за контакт:

Остале информације:

Одељење за финансије
Одсек за јавне набавке
Адис Грљевић
кон.тел. 020/313-644, лок.153

