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

"ʵ̶̛̛̖̦̔̌ ̌̚ ̧̱̪̬̤̖̌̏̌ ̨̡̛̪̬̠̖̯̥̌ ̱ ̨̠̦̥̌̏ ̡̨̭̖̯̬̱"
̔.̨.̨. ʥ̨̖̬̐̌̔

Адреса наручиоца:

ʻ̧̛̖̥̦̌̌ 22-26, ʥ̨̖̬̐̌̔

Интернет страница наручиоца:

www.piu.rs

Врста наручиоца:

ʽ̨̭̯̣̌

Врста поступка јавне набавке:

Отворени поступак

Продужење рока за подношење: Понуда
Врста предмета:

ˀ̨̛̌̔̏

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:
ʻ̡̌̍̌̏̌ ̌̚ ̨̧̛̖̖̏͂̚ ̨̬̌̔̏̌ ̦̌ ̧̛̛̬̐̌̔̚ ̸̵̨̨̛̛̛̹̖̪̬̦̏̔ ̵̛̭̯̥̖̦̌̍ ̨̡̠̖̯̍̌̌ ̱ ̨̡̛̬̱̏
̨̖̖̯̔̏̐ ̨̨̡̪̯̪̬̠̖̯̌ ˀ̨̨̛̖̦̣̦̐̌̐ ̨̪̬̬̥̐̌̌ ̨̭̯̥̖̦̌̍̐ ̧̧̛̬̍̌̏̌̌̚ ̱ ˀ̶̛̛̖̪̱̣̍ ˁ̛̛̬̠̍ ̌̚
̶̨̡̛̣̠̖̌: ʻ̨̛̏ ˁ̌̔, ʿ̶̛̛̖̦̓, ʦ̬̭̍̌ ̛ ʿ̸̨̦̖̌̏
ʥ̨̬̠ ̡̦̖̌̍̌̏: RHP-W9-ʤB-CW/NOP1-2020

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

13.03.2020. ̨̛̦̖̐̔

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

30.04.2020. ̨̛̦̖̐̔

Разлог за продужење рока:

ʶ̡̨̌ ̠̖ ʻ̸̶̛̬̱̣̌̌ ̛̥̖̦̱̚ ̡̨̡̦̱̬̭̦̖ ̶̨̡̛̱̥̖̦̯̠̖̔̌ ̨̛̛̬̹̏̚ 11 ̦̔̌̌ ̪̬̖ ̡̛̭̯̖̌ ̨̡̬̌ ̌̚
̨̨̧̪̦̹̖̖̔ ̨̪̦̱̔̌, ̯̖ ̡̡̨̌ ̭̥̯̬̌̌ ̔̌ ̪̬̖̥̖̯̦̔̌ ̛̥̖̦̌̚ ̵̯̖̌̏̌̚ ̨̨̯̦̔̔̌ ̬̖̥̖̏ ̌̚
̧̛̪̬̪̬̖̥̖̌ ̨̪̦̱̔̌, ̨̯ ̭̖ ̛̬̹̏ ̨̧̪̬̱̙̖̖̔ ̨̡̬̌ ̌̚ ̨̨̧̪̦̹̖̖̔ ̨̪̦̱̔̌.

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
ʿ̨̦̱̱̔ ̛̍ ̨̯̬̖̣̍̌ ̨̛̪̦̖̯̔ ̡̨̌ ̸̨̨̪̬̖̪̬̱̖̦ ̨̛̪̭̥ ̭̌ ̶̨̨̛̪̬̯̦̥̏̌, ̛̛̣ ̱ ̸̭̣̱̠̱̌ ̸̨̛̣̦̐ ̨̧̭̯̤̔̌̏̌̌ ̭̌ ̨̪̬̖̯̥̔̌ ̨̨̪̯̬̥̏̔ ̨ ̛̪̬̠̖̥̱ ̨̪̦̱̖̔.
ʿ̨̦̱̔̌ ̭̖ ̨̥̬̌ ̨̛̪̦̖̯̔ ̦̌ ̭̣̖̖̱̔̓ ̬̖̭̱̌̔: ,,ʵ̶̛̛̖̦̔̌ ̌̚ ̧̱̪̬̣̠̖̌̏̌ ̨̡̛̪̬̠̖̯̥̌ ̱ ̨̠̦̥̌̏ ̡̨̭̖̯̬̱’’ ̔.̨.̨. ʥ̨̖̬̐̌̔, ʦ̡̖̤̌ ʪ̨̛̱̹̖̐̏̓̌ 54, ̛̪̖̯ ̭̪̬̯̌ ̶̛̛̪̭̬̦̌̌, 11000 ʥ̨̖̬̐̌̔, ˁ̛̬̠̍̌.
˄̡̨̡̨̛̣ ̭̖ ̨̪̦̱̔̌ ̨̭̯̤̔̌̏̌ ̸̨̛̣̦, ̬̖̭̌̔̌ ̌̚ ̨̧̭̯̤̖̔̌̏̌ ̠̖: ,,ʵ̶̛̛̖̦̔̌ ̌̚ ̧̱̪̬̤̖̌̏̌ ̨̡̛̪̬̠̖̯̥̌ ̱ ̨̠̦̥̌̏ ̡̨̭̖̯̬̱’’ ̔.̨.̨. ʥ̨̖̬̐̌̔, ʦ̡̖̤̌ ʪ̨̛̱̹̖̐̏̓̌
54, ̛̪̖̯ ̭̪̬̯̌ - ̶̛̛̪̭̬̦̌̌, 11000 ʥ̨̖̬̐̌̔, ˁ̛̬̠̍̌, ̱ ̨̛̪̖̬̱̔ ̨̔ 09:00h ̨̔ 15:30h.
ʶ̧̛̬̠̌ ̨̡̬ ̌̚ ̨̧̭̯̤̖̔̌̏̌ ̨̪̦̱̔̌ ̠̖: 15.05.2020. ̨̛̦̖̐̔ ̨̔ 10:00 ̸̨̭̌̏̌.
ʶ̧̛̬̠̌ ̨̡̬ ̌̚ ̧̯̬̙̖̖̌ ̵̨̛̯̦̔̔̌ ̴̶̨̛̛̦̬̥̠̌̌: 04.05.2020. ̨̛̦̖̐̔
ʶ̧̛̬̠̌ ̨̡̬ ̌̚ ̧̪̬̱̙̖̌ ̵̨̛̯̦̔̔̌ ̴̶̨̛̛̦̬̥̠̌̌: 06.05.2020. ̨̛̦̖̐̔

Време и место отварања понуда / пријава:
ʽ̧̯̬̖̏̌̌ ̨̪̦̱̔̌ ̨̬̙̖̔̌̓ ̭̖: 15.05.2020. ̨̛̦̖̐̔ ̱ 11 ̸̨̭̌̏̌, ̱ ̨̨̛̪̬̭̯̬̠̥̌̌ "ʵ̶̛̛̖̦̖̔ ̌̚
̧̱̪̬̤̖̌̏̌ ̨̡̛̪̬̠̖̯̥̌ ̱ ̨̠̦̥̌̏ ̡̨̭̖̯̬̱" ̔.̨.̨. ʥ̨̖̬̐̌̔, ʦ̡̖̤̌ ʪ̨̛̱̹̖̐̏̓̌ 54, ̛̪̖̯ ̭̪̬̯̌.

Лице за контакт:

Остале информације:

tatjana.vojvodic@piu.rs

