РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Kомисија за јавну набавку
Број: 404-54/2018-III
Дана: 22. октобар 2018. године
П Е Ћ И Н Ц И
На основу члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама ( „ Службени гласник РС“ , број
124/12, 14/2015и 68/2016 ), Комисија за јавну набавку добара: Набавка и постављање
аутобуских соларних стајалишта, бр. ЈН: 404-54/2018-III, објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Назив наручиоца: Oпштинa Пећинци – Општинска управа
Адреса наручиоца: 22410 Пећинци, ул.Слободана Бајића 5
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности
Продужење рока за подношење: Понуда
Врста предмета: добра
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Добра у области саобраћаја – набавка и постављање аутобуских соларних стајалишта
 СВ13 – на соларну енергију.
Дтум објављивања позива за подношење понуда: 17.10.2018. године.
Датум објављивања обавештења о продужењу рока: 22.10.2018. године.
Разлог за продужење рока:
Измена конкурсне документације, у складу са чланом 63. став 5. ЗЈН..
Време и место подношења понуда (нови рок):
Нови рок за достављање понуда је 7. дан од дана објављивања овог Обавештења о
продужењу рока за подношење понуда на Порталу јавних набавки, односно
29.10.2018.године и то до 10,00 часова.
Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, имејл адресу, телефон и
контакт особу. Понуде се достављају путем поште или лично сваког радног дана од 7,30 до
15,30 сати, на адресу: Општина Пећинци – Општинска управа, ул. Слободана Бајића бр. 5,
22410 Пећинци .
Време и место отварања понуда:
Јавно отварање понуда ће се обавити последњег дана рока за подношење понуда
29.10.2018. годинеу 11,00 часова у просторијама зграде Општине Пећинци, у улици
Слободана Бајића бр. 5, Пећинци, уз присуство овлашћених представника понуђача.
Лице за контакт: Анђелија Алексић, имејл:opstauprava@pecinci.org, сваког радног дана
(понедељак-петак) од 7,30 до 15,30 ч.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

