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

Град Шабац - Градска управа града Шапца

Адреса наручиоца:

15000 Шабац, ул.Господар јевремова бр.6

Интернет страница наручиоца:

www.sabac.rs

Врста наручиоца:

Градска и општинска управа

Врста поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке мале вредности

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:
Предмет јавне набавке: Уређење простора испред Дома Војске у Шапцу ,JНМВ бр. 41/19
ОРН: 45000000.........................грађевински радови

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

29.10.2019.

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

01.11.2019.

Разлог за продужење рока:
У складу са чл.63 Закона о јавним набавкама ( Сл.гласник РС 124/2012,14/2015 и 68/2015)
Измена конкурсне документације.

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Рок за подношење понуда је 12.11.2019.године до 10 часова.
Понида се сматра благовременом уколико је примљена у писарницу ЈП Инфраструктура
Шабац, Карађорђева бр.27, II спрат.

Време и место отварања понуда / пријава:
Јавно отварање понуда биће одржано 12.11.2019.године у 11 часова у просторијама ЈП
Инфраструктура Шабац, Служба за путеве, у ул.Јове Курсуле бр.4

Лице за контакт:

Радомир Живановић, факс 015 304 610 mail:dpsabac@ptt.rs
Живана Билан, факс 015 304 610 mail: dpsabac@ptt.rs

Остале информације:
На основу члана 50. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр.124/2012,14/2015 и
68/2015) Град Шабац-Градска управа града Шапца као наручилац у овом поступку овлашћује
Јавно предузеће Инфраструктура Шабац да у њено име и за њен рачун спроведе поступак
јавне набавке и предузме одређене радње у овом поступку у складу са Одлуком о
спровођењу поступка јавне набавке којом један наручилац овлашћује другог наручиоца да у
његово име и за његов рачун спроведе поступак јавне набавке и предузме одређене радње у
поступку бр. 404-6-41/2019-03 од 24.10.2019. године.

