
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:


	Blank Page

	Text1: Град Чачак
	Text2: Жупана Страцимира бр. 2, 32000 Чачак 
	Text3: www.cacak.org.rs
	Text7: Наручилац је допунио конкурсну документацију обајвљивањем одговара на постављена питања потенцијалних понуђача
	Text10: Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.На полеђини коверте или на кутији налепити попуњен и оверен печатом понуђача Образац (прилог П/1). У случају да понуду подноси група понуђача, на Обрасцу (прилог П/1) је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целини и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.Понуду доставити поштом или лично на адресу: Град Чачак, Жупана Страцимира 2, 32000 Чачак. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 20.12.2016.године до 10:00 часова. 
	Dropdown1: [Градска и општинска управа]
	Text6: 14.12.2016
	Dropdown4: [Услуге]
	Dropdown2: [Поступак јавне набавке мале вредности]
	Dropdown3: [Понуда]
	Text4:  Предмет јавне набавке 404-2/7-2016-II je услугa мобилне телефоније за потребе градских управа града Чачка – OРН: Услуге мобилне телефоније - 64212000
	Text5: 10.12.2016.
	Text13: /
	Text11: Отварање понуда обавиће се истог дана 20.12.2016. године у 10:30 часова у просторијама Наручиоца. 
	Text12: Служба за јавне набавке, mail: javnenabavke@cacak.org.rs, тел; 032/344-169, фах: 032/346-003 


