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

ʽʿˌ˃ʰʻʤ ʻʽʦʰ ʥʫˋʫʵ, ʻʽʦʰ ʥʫˋʫʵ

Адреса наручиоца:

23272 ʻ̨̛̏ ʥ̸̖̖̠, ʮ̡̬̌̌ ʯ̧̛̬̖̦̦̌̌ ̬̍. 8.

Интернет страница наручиоца:

www.novibecej.rs

Врста наручиоца:

ʧ̡̬̭̌̔̌ ̛ ̨̡̛̪̹̯̦̭̌ ̱̪̬̌̏̌

Врста поступка јавне набавке:

ʿ̨̡̭̯̱̪̌ ̠̦̖̌̏ ̡̦̖̌̍̌̏ ̥̣̖̌ ̨̛̬̖̦̭̯̏̔

Продужење рока за подношење: Понуда
Врста предмета:

ˀ̨̛̌̔̏

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:
ʻ̡̌̍̌̏̌ ̨̬̌̔̏̌ ̦̌ ̧̛̛̬̐̌̔̚ ̠̦̖̌̏ ̬̭̖̯̖̌̏ ̨̔ ̡̨̬̱̙̦̐ ̨̡̯̌ ̨̔ ̱̣̌̌̚ ̱ ʻ̨̛̏ ʥ̸̖̖̠.
ʻ̛̌̏̚ ̛ ̨̡̦̌̌̚ ̪̬̖̥̌ ˄̛̬̖̔̍ ̨ ̴̶̡̡̛̛̛̛̣̭̠̌̌ ̛ ʻ̛̌̏̚ ̛ ̨̡̦̌̌̚ ̛̚ ̨̪̹̯̖̐ ̸̡̛̬̖̦̌ ̡̛̦̌̍̌̏:
- ʰ̨̧̖̖̏͂̚ ̨̬̌̔̏̌ ̪̬̖̥̌ ˄̛̬̖̔̍ ̨ ̴̶̡̡̛̛̛̛̣̭̠̌̌ ̨̛̖̣̯̦̭̯̔̌, ˁ̡̨̖̯̬ ˇ –
ʧ̨̛̬̖̦̬̭̯̌͂̏̌̏
(„ˁ̛̣̱̙̖̦̍ ̡̛̣̭̦̐̌ ˀ̡̛̖̪̱̣̖̍ ˁ̛̬̠̖̍“, ̨̬̠̍ 54/2010): - 43. ˁ̶̨̛̛̛̪̖̠̣̦̌̏̌̚
̡̛̛̬̖̦̭̐̌͂̏ ̨̛̬̌̔̏,
43. 21 – ʿ̨̧̭̯̤̖̌̏̌ ̸̵̡̛̛̖̣̖̯̬̦ ̶̛̛̦̭̯̣̠̌̌̌ - ̵̛̬̭̖̯̦̌̏ ̛̭̭̯̖̥̌;
- ʻ̛̌̏̚ ̛ ̨̡̦̌̌̚ ̛̚ ̨̪̹̯̖̐ ̸̡̛̬̖̦̌ ̡̦̖̌̍̌̏: ʰ̶̛̦̭̯̣̠̖̌̌ ̨̭̪̤̦̖ ̬̭̖̯̖̌̏ - 45316100.

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

30.04.2019.

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

06.05.2019.

Разлог за продужење рока:

ʰ̥̖̦̱̚ ̛ ̨̪̱̦̱̔ ̪̬̖̥̖̯̦̖̔ ʶ̨̡̦̱̬̭̦̖ ̶̨̡̛̱̥̖̦̯̠̖̔̌ ʶ̨̛̛̥̭̠̌ ʻ̸̶̨̛̬̱̌̌ ̛̬̹̏ ̨̭̥̌ ̛̛̣
̧̥̖̌ ̦̔̌̌ ̪̬̖ ̡̛̭̯̖̌ ̨̡̬̌ ̌̚ ̨̨̧̪̦̹̖̖̔ ̨̪̦̱̔̌, ̯̖ ̵̨̨̭̦̔ ̨̬̖̥̔̔̍̌̌ ̸̣. 63. ̭̯̌̏ 5.
ʯ̡̨̦̌̌ ̨ ̛̠̦̥̌̏ ̡̦̥̌̍̌̏̌̌, ̨̪̬̱̙̱̠̖̔ ̨̡̬ ̌̚ ̨̨̧̪̦̹̖̖̔ ̨̪̦̱̔̌.

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
ʿ̨̦̱̔̌ ̭̖ ̹̤̖̌ ̨̨̪̹̯̥ ̦̌ ̬̖̭̱̌̔ ʽ̡̛̪̹̯̦̭̌ ̱̪̬̌̏̌ ʻ̨̛̏ ʥ̸̖̖̠, 23272 ʻʽʦʰ ʥʫˋʫʵ, ̱̣.
ʮ̡̬̌̌ ʯ̧̛̬̖̦̦̌̌ ̬̍. 8, ̛̛̣ ̪̬̖̠̖̔̌ ̸̨̛̣̦ ̱ ̶̡̛̛̦̖̣̬̠̌̌ ̬̍. 16 ̦̌ ̨̦̖̖̦̠̌̏̔ ̛̬̖̭̌̔.
ˀ̨̡ ̌̚ ̨̧̭̯̤̖̔̌̏̌ ̨̪̦̱̖̔ ̠̖, ̖̍̚ ̨̛̬̍̌̚ ̦̌ ̸̛̦̦̌ ̨̧̭̯̤̔̌̏̌̌, ̭̖ ̨̪̭̣̖ ̨̧̪̬̱̙̖̔̌ ̨̡̬̌,
̨̪̬̱̙̱̠̖̔ ʻʤ 09.05.2019. ̨̛̦̖̐̔ ̨̔ 11,00 ̸̨̭̌̏̌.

Време и место отварања понуда / пријава:
ʽ̡̛̪̹̯̦̭̌ ̱̪̬̌̏̌ ʻ̨̛̏ ʥ̸̖̖̠, 23272 ʻʽʦʰ ʥʫˋʫʵ, ̱̣. ʮ̡̬̌̌ ʯ̧̛̬̖̦̦̌̌ ̬̍. 8, ̶̡̛̦̖̣̬̠̌̌̌
̨̬̠̍ 33.
ʵ̨̦̌̏ ̨̧̯̬̖̏̌̌ ̨̪̦̱̔̌ ̖̓ ̭̖ ̨̛̛̯̍̌̏, ̨̪̭̣̖ ̨̧̪̬̱̙̖̔̌ ̨̡̬̌, 09.05.2019. ̨̛̦̖̐̔ ̱ 12,00
̸̨̭̌̏̌.

Лице за контакт:

ʺ̛̣̖̦̌ ʶ̨̬̖̭̠̌
e-mail: milena.kresoja@novibecej.rs

Остале информације:
˄ ̨̪̬̖̥̖̯̦̥̔ ̨̡̪̭̯̱̪̱ ̠̦̖̌̏ ̡̦̖̌̍̌̏ ̨̨̧̪̦̹̖̖̔ ̨̪̦̱̖̔ ̭̌ ̛̬̠̦̯̥̏̌̌̌̌ ̛̦̠̖ ̨̨̪̱̹̯̖̦̔.

