
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 Прокупље
	Text2: Tatkova 2,
	Text3: www.prokuplje.org.rs
	Text7: Члан 63. став 5. Закона о јавним набавкама
	Text10: Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну код наручиоца најкасније последњег дана истека наведеног рока, односно до 15.06.2018.године до 12,00 часова.Понуде се подносе непосредно или путем поште, на адресу наручиоца Општина Прокупље, ул. Таткова бр.2, 18400 Прокупље , Инфо центар, писарница, канцеларија бр.13, с тим што ће понуђач на коверти назначити следеће ,,Понуда за јавну набавку услуга– бр.У-1.2.23/401-26/18-04: Израда техничке документације за изградњу фекалне канализације за насеља Нова Божурна, Ново Село, Бабин Поток, Доња Стражава, Горња Стражава, Горња Трнава, Доња Трнава, Ресинац, Мала Плана и Белољин, три постројења за пречишћавање отпадне воде и једне канализационе пумпне станице.- 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. 
	Dropdown1: [Градска и општинска управа]
	Text6: 06.06.2018. године
	Dropdown4: [Услуге]
	Dropdown2: [Отворени поступак]
	Dropdown3: [Понуда]
	Text4: Израда техничке документације за изградњу фекалне канализације за насеља Нова Божурна, Ново Село, Бабин Поток, Доња Стражава, Горња Стражава, Горња Трнава, Доња Трнава, Ресинац, Мала Плана и Белољин, три постројења за пречишћавање отпадне воде и једне канализационе пумпне станице.Назив и ознака из општег речника набавке: 71000000 - Архитектонске, грађевинске, инжењерске и инспекцијске услуге
	Text5: 14.05.2018. године
	Text13: 
	Text11: Општина Прокупље,Таткова 2, канцеларија бр.20.Понуде се отварају дана 15.06.2018.године у 12,15 часова.Отварање понуда је јавно по истеку рока за подношење понуда у присуству понуђача .
	Text12: nabavke.opstina.pk@gmail.com


