Наручилац:

Јавно предузеће за урбанистичко и просторно
планирање, грађевинско земљиште и путеве
''Градац'' Чачак

Адреса:
Место:
Број :
Датум:

Цара Лазара број 51.
Чачак
28/2018-ЈН
28.02.2018. године

На основу чл. 63. ст. 5. Закона о јавним набавкама ( ''Службени гласник РС'', број
124/12, 14/15 и 68/15 ), Комисија за јавну набавку ЈП ''Градац'' Чачак доноси одлуку о
продужењу рока за подношење понуда и објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Назив наручиоца:

Јавно предузеће за урбанистичко и
просторно
планирање,
грађевинско
земљиште и путеве ''ГРАДАЦ'' Чачак

Адреса наручиоца:

Цара Лазара број 51, 32000 Чачак

Интернет страница наручиоца:

www.jpgradaccacak.co.rs

Врста наручиоца:

Јавна предузећа - локална самоуправа

Врста поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке мале вредности

Продужење рока за подношење:

Понуда

Врста предмета:

Добра

За добра: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

набавка добара - бензин ( набавка нафтних деривата за возила из возног парка ЈП
''Градац'' Чачак ), редни број јавне набавке мале вредности 01/Д - 2018
Ознака из општег речника набавке:
09132000 - Бензин

Датум објављивања позива за подношење 22.02.2018. године
понуда:
Датум
објављивања
продужењу рока:

обавештења

Разлог за продужење рока:

Измена конкурсне документације.

о 28.02.2018. године

Време и место подношења понуда ( нови рок ):
Нови рок за подношење понуда је 06.03.2018. године до 10 часова.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
06.03.2018. године до 10 часова у писарници наручиоца на адреси ЈП ''Градац'' Чачак,
улица Цара Лазара број 51, 32000 Чачак.
Време и место отварања понуда:
Јавно отварање понуда спровешће се дана 06.03.2017. године у 1100 часова, на адреси
наручиоца ЈП ''Градац'' Чачак, улица Цара Лазара број 51, 32000 Чачак, спрат I ,
канцеларија број 15.
Лице за контакт:
За информације понуђач се може обратити служби за јавне набавке наручиоца.
Особе за контакт: Бојан Драшковић и Саша Петрићевић.
Контакт телефон: 032/303-229
Остале информације:

Комисија за јавну набавку

