
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
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	Text4:  Израда идејних пројеката (израда пројеката и нацрта, процена трошкова - 71242000 - назив и ознака из општег речника набавке).  Предмет јавне набавке обликован је у 2 (две) партије, а то су: - Партија 1 - Израда идејног пројеката на основу пројектног задатка за изградњу ТС 110/10 kV  Ниш 6 (Ратко Павловић) са студијом оправданости и - Партија 2 - Израда идејних пројеката за изградњу потребног броја трафо станица 35/10 kV и водова 35 kV на основу пројектних задатака.
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