
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: ЈКП „Градска топлана“
	Text2: Панчевачка 55, Зрењанин
	Text3: www.gradskatoplanazr.rs
	Text7: Измена дела Конкурсне документације осам или  мање дана пре истека рока за подношење понуда  (члан 63. став 5. Закона о јавним набавкама).
	Text10: Заинтересовани Понуђачи могу своје понуде доставити до дана 28.06.2018 године најкасније до 10:00 часова. Ако је понуда поднета по истеку рока (датума и сата) одређеног у јавном позиву, сматраће се неблаговременом. Све неблаговремено поднете понуде Наручилац ће, по окончању поступка отварања понуда, вратити неотворене Понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено. 
	Dropdown1: [Јавна предузећа-локална самоуправа]
	Text6: 19.06.2018 године
	Dropdown4: [Радови]
	Dropdown2: [Поступак јавне набавке мале вредности]
	Dropdown3: [Понуда]
	Text4: Предмет јавне набавке број ЈН-16/2018 МВ-12 су  радови „Машинско-монтажни радови“ за потребе  ЈКП „Градска топлана Зрењанин.  Назив и ознака из општег речника набавке: Назив:      Машински инсталатерски радови   Ознака:    45351000
	Text5: 13.06.2018 године
	Text13: 
	Text11: ООТВАРАЊЕ ПОНУДА ће бити јавно и обавиће Наручилац последњег дана рока за подношење понуда, односно дана 28.06.2018 године у 10:15 часова, у присуству Понуђача, у просторијама ЈКП „Градска топлана“, Панчевачка 55, Зрењанин. Oвлашћени представници Понуђача су дужни да, пре почетка јавног отварања понуда, Наручиоцу  поднесу оверено овлашћење за учешће у поступку. Ако га не поднесу, у поступку учествују као обична јавност.Поступку отварања понуда може присуствовати заинтересована јавност.
	Text12: код  наручиоца  је Драган Коцић, е-мајл: dragan.kocic@gradskatoplanazr.rs,  тел: 064/8438043               


