
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 Ниш – Градска управа града Ниша, ПИБ: 100232752 и МБР: 17620541.
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	Text4: Отворени поступак јавне набавке добара, брoj 404-2/32Д-2019-28 – Набавка саобраћајне опреме и сигнализације у функцији безбедности саобраћаја, обликована по партијама и то:I партија – Знакови са изменљивим садржајем порука радом светлосних сигнала;II партија – Бројачи времена на семафорима;III партија – Принудни успоривачи брзине;IV партија – Саобраћајна огледала;V партија – Улични маркери;VI партија – Флексибилни стубићи.Назив и ознака из општег речника набавке: 34990000-3 Опрема за надзор, сигурност, сигнализацију и расвету.
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	Text11: Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда ће се обавити истог дана, по истеку рока за подношење понуда, 15.10.2019. године у 13:00 часова, у објекту Града Ниша – Градске управе града Ниша, Службе за јавне набавке, Ул. 7. јули бр. 6, (сала у приземљу), 18000 Ниш.
	Text12: Игор Трајковић и Марко Лилић из Секретаријата за комуналне делатности, енергетику и саобраћај (Град Ниш – Градска управа града Ниша), e-mail: tigor@gu.ni.rs и lmarko@gu.ni.rs и Јелена Петровић из Службе за јавне набавке (Град Ниш – Градска управа града Ниша, Служба за јавне набавке, Ул. 7. jули бр. 6, (канцеларија бр. 13, на првом спрату), 18000 Ниш), e-mail: Javne.nabavke@gu.ni.rs ; за правна и техничка питања, сваког радног дана (од понедељка до петка) у периоду од 7:30 до 15:30 часова. Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.


