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

Општина Пријепоље

Адреса наручиоца:

Трг братства и јединстава 1,31 300 Пријепоље

Интернет страница наручиоца:

www.opstinaprijepolje.rs

Врста наручиоца:

Градска и општинска управа

Врста поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке мале вредности

Продужење рока за подношење: Понуда
Врста предмета:

Добра

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:
Јавна набавка мале вредности број 410-01-21/2018 - набавка добара-Набавка, уградња и
постављање вертикалне , хоризонталне и светлосне сигнализације на раскрсници улица
Санџачких бригада и Нијазије Мусабеговића
Назив и ознака из општег речника набавки: 34928000 - Саобраћајна опрема

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

07.12.2018. године

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

12.12.2018. године

Разлог за продужење рока:
Измена конкурсне документације (На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама
("Сл. гласник РС" број 124/2012,14/15,68/15)

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Понуђач подноси понуду непосредно или путем поште. Уколико понуђач подноси понуду
путем поште , мора да обезбеди да иста стигне наручиоцу на адресу Општина Пријепоље, Трг
братства и јединства бр. 1, 31 300 Пријепоље, последњег дана рока до 11 часова. Рок за
подношење понуде је 20.12.2018. године.

Време и место отварања понуда / пријава:
Отварање благовремено приспелих понуда обавиће се јавно у присуству овлашћених
представника , 30 минута након истека рока за подношење понуда , односно у 11,30 часова
(20.12.2018. године) , у просторијама општине Пријепоље, Трг братства и јединства бр. 1.
Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда подносе пуномоћје
за учешће у поступку.

Лице за контакт:

Чоловић Изет, 064/8560412

Остале информације:
Сходно постављеним питањима заинтересованих понуђача за појашњење конкурсне
документације и захтева за измену и допуну конкурсне документације, наручилац је урадио
измену и допуну конкурсне документације и исту објавио на порталу јавних набавки дана
12.12.2018. године ,број 410-01-21/2018 - набавка добара-Набавка, уградња и постављање
вертикалне , хоризонталне и светлосне сигнализације на раскрсници улица Санџачких
бригада и Нијазије Мусабеговића

