
ЈП "СРБИЈАГАС" НОВИ САД          Страна 1 од 2 

 
 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ 

ПОНУДА/ПРИЈАВА  
 

 

 

 

 

Назив наручиоца: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ “СРБИЈАГАС” НОВИ САД 

  

Адреса наручиоца: Нови Сад,  Народног фронта 12 

 

Интернет страница наручиоца: http://www.srbijagas.com/ 

 

Врста наручиоца: Државно јавно предузеће 

 

Редни број јавне набавке: В-Д-149/2020-ДД 

 

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак  

 

Продужење рока за подношење: Понуда  

 

Врста предмета: Добра 

 

 
(за добра и услуге) Опис предмет 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 Канцеларијски материјал 

Назив из општег речника набавке Канцеларијски материјал, Канцеларијски 

материјал од хартије и други артикли 

Ознака из општег речника набавке 30192000, 30199000 

 
 

Датум објављивања позива за 

подношење понуда: 

 

12.05.2020. 

 
Датум објављивања 

обавештења о продужењу рока: 

09.06.2020. 

  

 

 
  НОВИ САД 



ЈП "СРБИЈАГАС" НОВИ САД          Страна 2 од 2 

 
Разлог за продужење рока: 
 

Наручилац мења конкурсну документацију у року крећем од 8 дана те продужује рок за 

достављање понуда у складу са чланом 63. ЗЈН 

 
Време и место подношења понуда (нови рок): 
 

Понуда се подноси непосредно или поштом. Понуду доставити најкасније до 9 часова и 30 

минута до дана 16.06.2020. године на деловодник наручиоца на адресу: 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СРБИЈАГАС“ НОВИ САД 

21000 Нови Сад, Народног фронта 12 / спрат VII канцеларија бр. 11 крило Е 
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом 

отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 

Понуда мора бити с назнаком на предњој страни: 

«ПОНУДА – НЕ ОТВАРАЈ, ЈН бр. В-Д-149/2020-ДД 
а на полеђини: назив, број телефона и адреса понуђача. 

 

 
Време и место отварања понуда: 
 

Отварање понуда спроводи се након истека рока за подношење понуда, у 10 часова. 

Благовремене понуде биће комисијски отворене у Новом Саду, Народног фронта 12, седми 

спрат, крило Д канцеларија 42.  

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. Наручилац ће 

водити записник о поступку отварању понуда. 

 
Лице за контакт: 

 

Дарко Даутовић, контакти електронском поштом на 

адресу: dautovic@srbijagas.com 

 
Остале информације: 
 

 

 


