
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:  Историјски архив Пожаревац
	Text2: Воје Дулића 10, 12000 Пожаревац
	Text3: www.arhivpozarevac.org.rs
	Text7: Измена  и допуна конкурсне документације, дел. број 2002/2-1933, од 27.11.2018:  корекција техничке спецификације /описа добра, продужење рока за испоруку добара, као и  модела уговора
	Text10: Нови рок за подношење понуда је 6. децембар 2018. године, до 12,30 часова.Место за подношење понуда је Историјски архив Пожаревац, ул.   Воје Дулића бр. 10, 12000 Пожаревац
	Dropdown1: [Култура]
	Text6: 27.  новембар  2018. година
	Dropdown4: [Добра]
	Dropdown2: [Поступак јавне набавке мале вредности]
	Dropdown3: [Понуда]
	Text4: Добра - заштитне архивске кутије за смештај архивске грађе као културног добра, ЈНМВ 1.1.1Д - 2018ОРН: 30191100– опрема за архивирање      
	Text5:  19.  новембар 2018. година
	Text13: Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама (Сл.гласника РС, бр. 124/12, 14/15 и 68/15). Испуњеност услова из члана 75. Закона о јавним набавкама понуђач доказује документима из члана 17-19. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, бр. 86/15), који могу бити у неовереним фотокопијама. Испуњеност додатних услова из члана 76. Закона доказује се путем јавних исправа и на начин одређен конкурсном документацијом.Све додатне информације могу се добити на телефон наручиоца Историјски архив Пожаревац, 012/223-083, сваког радног дана у периоду од 10,00 до 14,00 часова, контакт особа Јасмина Живковић, или путем службене интернет адресе контакт особе: jasminazivkovic@arhivpozarevac.org.rs. 
	Text11: Јавно отварање понуда ће се обавити у четвртак 6. децембра 2018. године у 13,00 часова, у просторијама управне зграде Историјског архива Пожаревац, ул. Воје Дулића бр.10, 12000 Пожаревац 
	Text12: Јасмина Живковић


