
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:
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	Dropdown1: [Градска и општинска управа]
	Text6: 13.06.2019. година
	Dropdown4: [Радови]
	Dropdown2: [Отворени поступак]
	Dropdown3: [Понуда]
	Text4: Предмет јавне набавке су – Адаптација дома културе у МанастирициШифра из општег речника јавне набавке : 45262000 – посебни грађевински занатски радови изузев радова на крову, 45400000 - завршни грађевински  радови. 
	Text5: 17.05.2019. година
	Text13: 
	Text11: Јавно отварање понуда ће се обавити дана 21.06.2019. године у 12,30 часова у просторијама општине Петровац на Млави-Мала сала, у Петрвцу на Млави , ул. С. Владара 165.
	Text12: Марина Бачкић, marina@petrovacnamlavi.rs


