
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: ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ,  НОВИ БЕЧЕЈ
	Text2: 23272 Нови Бечеј, Жарка Зрењанина  бр. 8.
	Text3: www.novibecej.rs
	Text7: Измену и допуну предметне Конкурсне документације Комисија Наручиоца врши осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, те сходно одредбама чл. 63. став 5. Закона о  јавним набавкама, продужује рок за подношење понуда.
	Text10: Понуда се шаље поштом на адресу Општинска управа Нови Бечеј, 23.272 НОВИ БЕЧЕЈ, ул. Жарка Зрењанина бр. 8, или предаје лично у канцеларији бр. 16. на наведеној адреси;Рок за достављање понуде је, без обзира на начин достављања, се после продужења рока, продужује НА  24.04.2017. године до  09,00 часова.
	Dropdown1: [Градска и општинска управа]
	Text6: 13.04.2017
	Dropdown4: [Радови]
	Dropdown2: [Отворени поступак]
	Dropdown3: [Понуда]
	Text4: Набавка радова на уређењу простора и фасаде Житног магацина у Новом Милошеву, према предмеру радова и техничким карактеристикама набавкеНазив и ознака према Уредби о класификацији и Назив и ознака из општег речника набавки:       -    Извођење радова према Уредби о класификацији делатности, Сектор Ф – Грађевинарство            („Службени гласник Републике Србије“, број  54/2010):   43. Специјализовани грађевинск             и радови: 43.21 – Постављање електричних инсталација  и  43.3 - Завршни грађевинско -             занатски  радови;      -     Назив и ознака из општег речника набавке:  Адаптација зграда – 45262700;
	Text5: 15.03.2017
	Text13: У предметном поступку јавне набавке подношење понуде са варијантама није допуштено. 
	Text11: Општинска управа Нови Бечеј, 23.272 НОВИ БЕЧЕЈ, ул. Жарка Зрењанина бр. 8, канцеларија број 33. Јавно отварање понуда ће се обавити,  после продужења рока,  24.04.2017. године у 10,00 часова.
	Text12: Ружица Милосављев, e-mail: ruzica.milosavljev@novibecej.rs


