
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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	Text2: Жикице Јовановића Шпанца бр.21 Врање
	Text3: www.jugoistok.com
	Text7: Изменa и допунa конкурсне документације (спецификација)
	Text10: Понуду доставити на адресу: ПД „ЈУГОИСТОК“ Д.О.О.,  Огранак Врање, ул. Жикице Јовановића Шпанца бр.21 (одељењу за набавке и уговоре), са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара: набавка материјала за одржавање надземних водова 35kV, В-ЈНОП бр.1.1.350/15 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 08.06.2015. године до 12,00 часова. Понуда која пристигне код наручиоца после напред наведеног рока (датума и часа) односно рока одређеног у позиву за подношење понуда, сматраће се неблаговременом и иста ће, као таква, бити одбачена, без даље оцене.
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