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

ОПШТИНА БЛАЦЕ

Адреса наручиоца:

Карађорђева број 4

Интернет страница наручиоца:

www.blace.org.rs

Врста наручиоца:

Јавна предузећа-локална самоуправа

Врста поступка јавне набавке:

Отворени поступак

Продужење рока за подношење: Понуда
Врста предмета:

Радови

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:
Ревитализација пољских путева, ЈН-1.3.17./2016.
1.4 Назив и ознака из општег речника набавке: 42533141 – Радови на одржавању путева.

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

18.10.2016.године

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

31.10.2016.године

Разлог за продужење рока:
Отварање понуда првобитно заказано за 11.11.2016.године, што је државни празник и
нерадни дан, па из тог разлога се помера отварање за наредни радни када је могуће
извршити отварање понуда

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Понуђачи подносе понуде у затвореној и печатираној коверти, препорученом пошиљком или лично на адресу наручиоца: Општина Блаце,
ул.Карађорђева број 4, 18420 Блаце, преко писарнице општине Блаце, са напоменом:
«Понуда за набавку радова – Ревитализација пољских путева - НЕ ОТВАРАТИ»
На полеђини коверте треба да стоји назив понуђача, контакт особа и телефон.
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈЕ:
15.11.2016.године до 12,00 часова
Понуда се сматра благовременом ако је у писарницу наручиоца на адреси ул.Карађорђева број 4, Блаце, пристигла закључно са
15.11.2016.године до 12,00 часова.
Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која није стигла у писарницу наручиоца на адреси ул.Карађорђева број 4, Блаце, пристигла
закључно са 15.11.2016.године до 12,00 часова.

Време и место отварања понуда / пријава:
Отварање понуда је јавно и одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда, дана
15.11.2016.године, у 12,30 часова на адреси ул.Карађорђева број 4, Блаце, просторије
Општинске управе, у присуству чланова Комисије за предметну јавну набавку.

Лице за контакт:

Остале информације:

oublace@blace.org.rs, сваког радног дана (понедељак –
петак) од 7,00 до 15,00 часова.

