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

Јавно предузеће "Дирекција за изградњу и уређење
Панчева" Панчево

Адреса наручиоца:

Змај Јове Јовановића 6 Панчево

Интернет страница наручиоца:

www.direcija.pancevo.rs

Врста наручиоца:

Јавна предузећа-локална самоуправа

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:
ЈН Б13/2016 - Oсигурање имовине и лица, за период од 01.06.2016. до 31.05.2017. године.
Опис предмета јавне набавке: услуге - ознака из општег речника набавке:
66511000 – услуге животног осигурања, 66512000 – услуге осигурања од незгоде и услуге
здравственог осигурања и 66512100 – услуге осигурања од незгоде.

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

09.05.2016. године

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

13.05.2016. године

Разлог за продужење рока:
Измена конкурсне документације

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
ЈП "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево најкасније до 12 часова, 19.05.2016.
године, јавно отварање ће бити у 12:30 часова, 19. 05. 2016. године

Време и место отварања понуда / пријава:
Јавно отварање ће бити у 12:30 часова, 19. 05. 2016. године

Лице за контакт:

Драгана Петровић, струковни економиста,
броj телефона: 013/219-0-300, локал: 303

Остале информације:
Друга лица за контакт:
Владимир Вукајловић, дипл. социолог.
У случају личног преузимања документација се може преузети у Јавном предузећу
"Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево, ул. Змај Јовина број 6, сваког радног
дана до дана и часа истека рока за подношење понуда, уз овлашћење за преузимање
конкурсне документације, а у случају да се конкурсна документација доставља поштом или
е-mail-ом, потребан је писани захтев са тачним подацима заинтересованог понуђача, који се
може упутити поштом на адресу Наручиоца, факсом на број 013/345-733 или е-mail-ом на
адресу javne.nabavke@direkcija.pancevo.rs.

