
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 

Назив наручиоца: Стамбена заједница у ул. Књаза Милоша бр. 2 у Пироту  

Адреса Наручиоца: Књаза Милоша бр. 2, 18300 Пирот 

Интернет адреса Наручиоца: / 

Врста наручиоца: Организација на бази учлањења 

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак 

Продужење рока за подношење: Понуда 

Врста предмета: Радови 

Предмет јавне набавке бр. 1.3.1/2018: Инвестиционо одржавање зграде 

Назив и ознака из општег речника набавки је 45262700 - Адаптација зграда    

Датум објављивања позива за подношење понуда : 30.08.2018 

Датум објављивања обавештења о продужењу рока: 26.09.2018. 

Разлог за продужење рока: Измењена основна верзија конкурсне документације у 

делу Предмер и предрачун радова . Како је до измене конкурсне документације дошло 

пет дана пре истека рока за подношење понуда наручилац у складу са чл. 63 став 5 

објављује обавештење о продужењу рока за подношење понуда 

Време и место подношења понуда / нови рок :  Понуде се подносе непосредно или 

путем поште на адресу наручиоца по овлашћењу; Јавно предузеће за планирање и 

уређивање грађевинског земљишта Пирот, Српских владара 77, 18300 Пирот, са 

назнаком: "НЕ ОТВАРАТИ!-Понуда за јавну набавку радова  - Инвестиционо 

одржавање зграде, ЈН бр. 1.3.1/2018" 

Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца по 

овлашћењу најкасније до 05.10.2018 год. до 12:00 часова. 

Време и место отварања понуда: Јавно отварање благовремених понуда обавиће се 

комисијски, дана  05.10.2018. године у 12:15 часова на адреси наручиоца: Јавно 

предузеће за планирање и уређивање грађевинског земљишта Пирот, Српских владара 

77, 18300 Пирот. 

Лице за контакт: Миленка Младеновић, e-mail:milenka.mladenovic@gmail.com 

 

Остале информације:  У складу са чланом 50. ЗЈН,  Наручилац  - Стамбена заједница у 

ул. Књаза Милоша бр. 2 у Пироту  је Одлуком о спровођењу поступка јавне набавке 

којом један наручилац овлашћује другог наручиоца да у његово име и за његов рачун 

спроведе поступак јавне набавке и предузме одређене радње у поступку број 01-562-

1/18 од 10.08.2018. овластио: Јавно предузеће за планирање и уређивање грађевинског 

земљишта Пирот, Српских владара 77, 18300 Пирот, интернет адреса www. 

jpplanpirot.rs  да у његово име и за његов рачун спроведе поступак јавне набавке до 

закључења уговора са најповољнијим понуђачем    

Обзиром да је у року који је краћи од осам дана пре истека рока за подношење понуда 

дошло до измене конкурсне документације, наручилац по овлашћењу: Јавно предузеће 

за планирање и уређивање грађевинског зењљишта Пирот, објављује Обавештење о 

продузењу рока за подношење понуда на Порталу јавних набавки , на својој интернет 

адреси: www.jpplanpirot.rs и Порталу службених гласила РС 

 
 


