
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: ЈП "Србијашуме"ШГ „Пријепоље“ Пријепоље 
	Text2: Валтерова 155.Пријепоље
	Text3: www.srbijasume.rs
	Text7: Члан 63. Закона о ЈН :-Заинтересовано лице тражило је додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде.
	Text10: Рок за подношење понуда је  до  03.02.2020. године до 09:45 часова.Понуде се подносе непосредн (лично) или путем поште, на адресу наручиоца:  ЈП "Србијашуме"ШГ „Пријепоље“ Пријепоље Валтерова 155.Пријепоље, с тим што ће понуђач на коверти назначити следеће "Понуда за јавну набавку : Реконструкција објекта Водена Пољана ШГ „Пријепоље“ ,   број  600/2019- НЕ ОТВАРАТИ".Понуђач подноси понуду у затвореној коверти овереној печатом и на полеђини коверте наводи: назив и адресу понуђача, телефон и факс понуђача, име и презиме и број телефона особе за контакт
	Dropdown1: [Државна јавна предузећа]
	Text6: 24.01.2020. године
	Dropdown4: [Добра]
	Dropdown2: [Отворени поступак]
	Dropdown3: [Понуда]
	Text4: JN -   600/2019Набавка  радова: – Реконструкција објекта Водена Пољана ШГ „Пријепоље“ , за 2019. годину.Назив и ознака из општег речника набавки:  „Грађевински радови”,  45000000,
	Text5: 30.12.2019. године
	Text13: 
	Text11: Отварање понуда ће се обавити јавно, истог дана по истеку рока за подношење понуда у 10:00 часова, односно  03.02.2020. године у 10:00 часова у присуству понуђача, просторијама ЈП "Србијашуме", ШГ „ Пријепоље“ Пријепоље Валтерова 155.
	Text12: Додатне информације у вези са овим позивом за подношење понуда могу се добити сваког радног дана од 08:00 до 14:00 часова путем факса 033/713-650, лице за контакт Милош Словић, лице за техничке спецификације  Александар Шалипур,  Веско Зиндовић.


