ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА
Назив наручиоца:

Градска управа града Вршца

Адреса наручиоца:

Трг победе 1

Интернет страница наручиоца:

http://www.vrsac.com

Врста наручиоца:

Градска и општинска управа

Врста поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке мале вредности

Продужење рока за подношење: Понуда
Врста предмета:

Услуге

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:
Предмет јавне набавке: консултантске услуге за израду предлога пројекта јавно-приватног
партнерства за одржавање локалне путне инфраструктуре на територији града Вршца
Назив и ознака из општег речника набавке: Пословне услуге: право, маркетинг, саветовање,
запошљавање, штампање и обезбеђење79000000

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

26.06.2018.

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

09.07.2018.

Разлог за продужење рока:
измена конкурсне документације

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Понуђачи понуду подносе непосредно на писарници Наручиоца или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворене на начин да се приликом
отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача, е-маил, број телефона понуђача и име лица за контакт.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у
заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу Град Вршац, Трг победе 1, 26300 Вршац, са назнаком „ПОНУДА за јавну набавку консултантске услуге за реализацију пројекта
ЈПП на територији града Вршца и одржавање локалне путне инфраструктуре на територији града Вршца број ЈН 404-44/2018-IV-09 - не отварати"
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 12.07.2018. године до 10:00 часова. Неблаговремене понуде се неће
разматрати.

Време и место отварања понуда / пријава:
Јавно отварање понуда извршиће се истог дана, 12.07.2018. године, на адреси: Вршац, Трг
победе 1, у канцеларији бр. 19 са почетком у 10:30 часова

Лице за контакт:

Наташа Милутиновић, nmilutinovic@vrsac.org.rs

Остале информације:
Наручилац указује да понуђачи припреме своје понуде у складу са свим изменама и
допунама конкурсне документације.

