
                                                                                                                                         

           ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за јавну набавку услуга  поправке и одржавања возила са набавком резервних

делова ЈНМВ 8/2020, која је обликована у 3 (три) партије

Назив наручиоца: ЈП,,Национални парк Ђердап“
Адреса наручиоца: 19 220 Доњи Милановац, ул. Краља Петра I 14а
Интернет страница наручиоца: www.npdjerdap.rs
Врста наручиоца: јавно предузеће
Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
Продужење рока за подношење: понуда
Врста предмета: услуга
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:
Опис предмета набавке: набавка за јавну услуга  поправке и одржавања возила са
набавком резервних делова ЈНМВ 8/2020, која је обликована у 3 (три) партије.
 Назив и ознака из општег речника набавки: - услуга поправке и одржавања моторних
возила и припадајуће опреме - 50110000.   
Датум објављивања позива за подношење понуда:  09.04.2020.године
Датум објављивања обавештења о продужењу рока: 16.04.2020.године
Разлог за продужење рока: Измена конкурсне документације
Време и место подношења понуда (нови рок): Рок за достављање понуда је
22.04.2020.године. Понуда мора стићи код наручиоца, на адресу ЈП,,Национални парк
Ђердап“, 19 220 Доњи Милановац, ул. Краља Петра I 14а, најкасније до 11:00 часовa
22.04.2020.године. Понуду доставити у затвореној коверти, овереној печатом, са
назнаком:  ПОНУДА - НЕ ОТВАРАТИ, Набавка услуга  поправке и одржавања возила
са набавком резервних делова ЈНМВ 8/2020, за партију ____, а на полеђини пуну адресу
понуђача, особу за контакт и њен број телефона. Понуда са варијантама није
дозвољена, биће одбијена као неисправна.
Време и место отварања понуда: Понуде се отварају јавно, комисијски, истог дана
када истиче рок за предају понуда са почетком у 11:15 часова. Место отварања понуда
је управа ЈП,,Националани парк Ђердап“, 19 220 Доњи Милановац, ул. Краља Петра I
14а.
Лице за контакт: Милан Ђорђевић, 064/8569293, председник комисије, 
Остале информације: - 


