
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: ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша
	Text2: Генерала Милојка Лешјанина 8
	Text3: www.jgpnis.rs
	Text7: Због поднетог захтева за заштиту права дана 29.05.2014. задржане су даље активности наручиоца, о чему је обавештење објављено 30.05.2014. године, а како је дана 30.05.2014. године наручилац донео Решење о усвајању захтева за заштиту права и о томе обавестио подносиоца захтева за заштиту права, наручилац наставља са активностима.
	Text10: Понуду доставити на адресу: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ ГРАДА НИША, Генерала Милојка Лешјанина 8, Ниш, Понуда за јавну набавку услуга – Услуга превоза путника на територији Града Ниша, ЈН 02/14 – ПАРТИЈА ___ (упсати број партије/бројеве партија за који се понуда подноси) са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 02.07.2014. до 12:00 часова. 
	Dropdown1: [Јавна предузећа-локална самоуправа]
	Text6: 02.06.2014.
	Dropdown4: [Услуге]
	Dropdown2: [Отворени поступак]
	Dropdown3: [Понуда]
	Text4: Набавка услуге превоза путника на територији Града НишаНазив и ознака из општег речника набавке: Услуге јавног друмског превоза - 60112000
	Text5: 09.05.2014.
	Text13: 
	Text11: Јавно отварање понуда ће се обавити 02.07.2014. године са почетком у 12 часова у просторијама ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша, ул. Генерала Милојка Лешјанина 8 у Нишу.
	Text12: Милан Милићmilan.milic@jgpnis.rs


