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, 36300 Нови Пазар

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:

Радови

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:
Радови (текуће одржавање) на изградњи теретане на рекреационом центру у Новом Пазару
(на катастарској парцели бр. 3628 КО Нови Пазар)
ОРН: 45000000 - грађевински радови

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

20.06.2019.године

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

26.06.2019.године

Разлог за продужење рока:
Измена и допуна конкурсне документације

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Понуде се могу достављати поштом или лично на адресу: Градска управа за изворне и поверене послове,
улица Стевана Немање бр.2, 36300 Нови Пазар, сваког радног дана од 8,00 до 15,00 часова у затвореној
коверти са назнаком: НЕ ОТВАРАЈ - Радови (текућуе одржавање) на изградњи теретане на рекреационом
центру у Новом Пазару; ред.бр. 404-129/19, ЈНМВР 37/19; Понуђач је дужан да на полеђини коверте
назначи назив, адресу, телефон и контакт особу.
Крајњи рок за достављање понда је 01.07.2019.године и то до 12,00 часова

Време и место отварања понуда / пријава:
Јавно отварање понуда ће се обавити 01.07.2019.године са почетком у 12,15 часова у
просторијама Градске управе за изворне и поверене послове, Нови Пазар, улица Стевана
Немање бр.2, уз присуство овлашћених представника понуђача.
Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је да поднесе Комисији за
јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је
заведено код понуђача, оверене печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача

Лице за контакт:

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

Остале информације:

/

