
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: Датум објављивања Обавештења о  продужњу  рока за подношење понуда је 24.04.2020.године.
	Dropdown4: [Радови]
	Dropdown2: [Отворени поступак]
	Dropdown3: [Понуда]
	Text4: Предмет јавне набавке број VIII-02 404-45/2020- Рушење Дома културе у Мељаку-ГО Барајево.ОРН:45110000-рушење и разбијање зграда.Специјализовани грађевински радови- 43/ Рушење објекта 43.11 (Уредба о класификацији делатности („Сл. Гласник РС“ 54/2010)
	Text5: Датум објављивања позива за подношење понуда 27.02.2020. год.
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