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

ЈКП "HAMMEUM" Прокупље

Адреса наручиоца:

Трг топличких јунака 2 , 18400 Прокупље

Интернет страница наручиоца:

/

Врста наручиоца:

Јавна предузећа-локална самоуправа

Врста поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке мале вредности

Продужење рока за подношење: Понуда
Врста предмета:

Услуге

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,,Набавка услуге мобилне телефоније'',
Назив из општег речника набавки: 64212000 - услуге мобилне телефоније;

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

27.11.2015. године

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

03.12.2015. године

Разлог за продужење рока:
Члан 63. став 5. Закона о јавним набавкама

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Рок за подношење понуда тече од дана објављивања позива за подношење понуда и конкурсне документације на
Порталу јавних набавки. Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну код наручиоца најкасније последњег
дана истека наведеног рока до 14.30 часова односно до 11.12.2015.године до 14.30 часова.
Понуде се подносе непосредно или путем поште, на адресу наручиоца ЈКП "HAMMEUM" Прокупље , Трг топличких
јунака 2 ,18400 Прокупље, с тим што ће понуђач на коверти назначити следеће ,,Понуда за јавну набавку услуга –
Набавка услуге мобилне телефоније, ЈН бр. У-1.2.1/2015- НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти овереној печатом и на полеђини коверте наводи : Назив и адресу
понуђача, телефон и факс понуђача, име и презиме и број телефона особе за контакт

Време и место отварања понуда / пријава:
ЈКП "HAMMEUM" Прокупље , Трг топличких јунака 2 . Понуде се отварају дана 11.12.2015.
године у 14,45 часова.Отварање понуда је јавно по истеку рока за подношење понуда у
присуству понуђача .

Лице за контакт:

Остале информације:

Стојиљковић Иван
факс : 027/321-788
е-маил : vodovodpk@mts.rs

