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

ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ

Адреса наручиоца:

МИЛОША ОБИЛИЋА БР. 1, КЊАЖЕВАЦ

Интернет страница наручиоца:

www.knjazevac.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 бр. 404/1-48/2018-02 су радови на на демонтажи постојећег котла и
набавци и уградњи новог котла на чврсто гориво-пелет. Радови се изводе у згради Општине
Књажевац у ул. Милоша Обилића бр. 1, Књажевац, назив и шифра из општег речника
набавки: 45351000- машински инсталатерски радови

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

18.09.2018. године

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

20.09.2018. године

Разлог за продужење рока:
У складу са чланом 63 Закона о јавним набавкама , наручилац је изменио конкурсну
документацију, па како се измена врши 6 дана пре отварања понуда, наручилац је у обавези
да сагласно наведеном члану Закона о јавним набавкама продужи рок за подношење понуда
и објави обавештење о истом.

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Понуда се доставља у затвореној коверти, непосредно или путем поште, са назнаком
„Понуда за јавну набавку бр. 404/1-48/2018-02 - Демонтажа постојећег котла и набавка и
уградња новог котла на чврсто гориво-пелет - НЕ ОТВАРАТИ“ на адресу: ЈП „Предузеће за
развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац“, Кеј Димитрија Туцовића 30, 19350
Књажевац, до дана 28.09.2018. године до 12,00 часова. На полеђини коверте се наводи
назив, контакт особа, број телефон и адреса понуђача

Време и место отварања понуда / пријава:
Отварање понуда обавиће се дана 28.09.2018. године у 12,30 часова у просторијама ЈП
„Предузеће за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац“, Кеј Димитрија Туцовића
30.

Лице за контакт:

Остале информације:

Виолета Костадиновић , 019 731 015

