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

Општина Пријепоље

Адреса наручиоца:

Трг Братства и јединства 1, 31300 Пријепоље

Интернет страница наручиоца:

www.opstinaprijepolje.rs

Врста наручиоца:

Градска и општинска управа

Врста поступка јавне набавке:

Отворени поступак

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:
Предмет јавне набавке број:410-43/2018 је извођење грађевинских радова на
реконструкцији дистрибутивног цевовода ДН300 у резервоару „Јездовића коса“ - Пријепоље.
Назив и ознака из Општег речника набавке:
45232150 - Радови у вези са цевоводима за дистрибуцију воде

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

23.02.2018. године

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

27.02.2018. године

Разлог за продужење рока:
Измена конкурсне документације

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Крајњи рок за подношење понуда је 07. март 2018. године до 12:30 часова.
Понуде морају бити достављене у затвореним ковертама са назнаком: ''Понуда за јавну набавку радова- извoђeњe грађевинских радова на
реконструкцији дистрибутивног цевовода ДН300 у резервоару „Јездовића коса“ - Пријепоље“, број набавке: 410-43/2018., НЕ ОТВАРАТИ“, на адресу:
Општина Пријепоље, Трг братства и јединства 1, 31300 Пријепоље.
Понуде које стигну након горе наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде неће се отварати и биће враћене понуђачима.

Време и место отварања понуда / пријава:
Отварање понуда биће обављено на адреси: Општина Пријепоље, Трг братства и јединства 1, 31300 Пријепоље, дана 07. марта
2018. године у 13:00 часова.
Отварање понуда је јавно и дозвољено је присуство свим заинтересованим лицима. Искључиво овлашћени представници
понуђача имају право на активно учешће у процесу отварања понуда.
Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од 8 дана, с тим што тај рок не може бити дужи од 25 (двадесет пет) дана од
дана отварања понуда.

Лице за контакт:

Остале информације:
/

Изет Чоловић, телефон 064/8560412, 033/710085,
e - mail: javne.nabavke.prijepolje@gmail.com

