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

Општина Пријепоље

Адреса наручиоца:

Трг братства и јединства 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:
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 410-07/2020 су добра: Набавка, уградња и постављање
вертикалне, хоризонталне и светлосне сигнализације на раскрсници улица В. Перића
Валтера и Милешевске у Пријепољу.
Назив и ознака из општег речника набавки: 34928000 - Саобраћајна опрема

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

27.05.2020. године

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

01.06.2020. године

Разлог за продужење рока:
Рок се продужава из разлога што је измењена конкурсна документација.

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први
пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Општина Пријепоље, Трг братства и јединства број 1., 31300 Пријепоље, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара'' Набавка, уградња и постављање
вертикалне, хоризонталне и светлосне сигнализације на раскрсници улица В. Перића Валтера и Милешевске у Пријепољу, ЈНМВ број 410-07/2020 “ - НЕ ОТВАРАТИ''.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 09.06.2020. године до 11 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде

Време и место отварања понуда / пријава:
Јавно отварање понуда одржаће се 09.06.2020. године у 11,15 часова на адреси: Општина
Пријепоље, Трг братства и јединства број 1., 31300 Пријепоље (сала за састанке на трећем
спрату зграде општине Пријепоље).Представници понуђача који учествују у поступку јавног
отварања понуда подносе пуномоћје за учешће у поступку.

Лице за контакт:

Остале информације:
/

- Општина Пријепоље
- адреса: Трг братства и јединства 1, 31300 Пријепоље
Служба за јавне набавке, тел. 033/714-073, e-mail: oppinvest@prijepolje.rs
Сва комуникација се врши у периоду од 08:00 до 15:00 часова, сваког радног дана од понедељка до петка,
у које време се врши пријем и електронске поште-поднесака (у смислу члана 63. став 2. и члана 149. став 3.
ЗЈН). Сваки поднесак послат након означеног радног времена наручиоца (15:00 часова) сматра се да је
примљен наредног радног дана у 09:00 часова.

