
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: Јавно комунално предузеће „Чистоћа“ ј.п.
	Text2: Змај  Јовина  бб, Стара  Пазова
	Text3: www.cistocasp.rs
	Text7: Измена конкурсне документације у року краћем од 8 дана до отварања понуда.
	Text10: Понуде  се  могу  поднети  непосредно, у пословним просторијама наручиоца  -  на деловодник   у  Дирекцији   Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ ј.п., на  адреси: Змај  Јовина  бб;  22300  Стара  Пазова,  или  путем поште.Понуда се подноси  у писаном облику, у свему према приложеном упутству, у затвореној коверти са назнаком „Понуда за јавну набавку мале вредности бр. 19/19, Набавка знакова за путеве (вертикални и хоризонтални) – НЕ ОТВАРАТИ'', личном доставом у просторије Дирекције „Чистоћа“ ј.п. Стара Пазова, Змај Јовина бб или поштом на наведену адресу Наручиоца. На полеђини коверте навести пун назив и адресу понуђача, као и контакт особу и телефон.Рок за подношење  понуда  је  09.01.2020. године,  до  12,00  часова.
	Dropdown1: [Јавна предузећа-локална самоуправа]
	Text6: 30.12.2019.
	Dropdown4: [Добра]
	Dropdown2: [Поступак јавне набавке мале вредности]
	Dropdown3: [Понуда]
	Text4: Набавка знакова за путеве (вертикални и хоризонтални)ОРН: знаци и осветљени знаци – 34992000
	Text5: 20.12.2019.
	Text13: Измена конкурсне документације извршена је на стр. 5. и стр. 28. а у погледу брисања услова који је био дефинисан у вези са налепницом. Такође, од стр. 36 до стр. 44 кориговане су табеле чиме је додата колона "Вредност без ПДВ-а" у обрасцу Структуре цена. 
	Text11: Јавно отварање понуда ће се обавити  09.01.2020.  године  у  13,00  часова,  у  просторијама  Дирекције  наручиоца  на  адреси: Змај Јовина  бб; 22300  Стара  Пазова.
	Text12: javnenabavke@cistocasp.rs  или на факс: 022/363-028 за Комисију за јавну набавку мале вредности бр. 19/19


