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

Општинска управа Бор

Адреса наручиоца:

Моше пијаде бр.3, Бор

Интернет страница наручиоца:

www.opstinabor.rs

Врста наручиоца:

Градска и општинска управа

Врста поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке мале вредности

Продужење рока за подношење: Понуда
Врста предмета:

Добра

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:
Набавка добра - Клупе за седење - ЈН ОУ 20 -Д /2017
- Ознака и назив из Општег речника набавке(ОРН) : 39113300 - Клупе за седење

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

28.11.2017. године

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

01.12. 2017.године

Разлог за продужење рока:
ИЗМЕНA И ДОПУНA КОНКУРСНE ДОКУМЕНТАЦИЈE

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Понуду доставити на адресу: Општинска управа Бор, ул. Моше Пиjaде бр.3, са
назнаком: ,,Понуда за јавну набавку - Клупе за седење - ЈН ОУ 20 -Д /2017- НЕ ОТВАРАТИ”.
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈЕ 11. децембар 2017. године до 09:00 часова.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до дана
11. децембра 2017. године до 09:00 часова.

Време и место отварања понуда / пријава:
Отварање понуда је јавно и одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда дана
11. децембра 2017. године у 10:00 часова на адреси Наручиоца ул. Моше Пијаде 3, Бор,
четврти спрат - Одсек за јавне набавке- у присуству чланова Комисије за предметну јавну
набавку.

Лице за контакт:

Остале информације:
/

Комуникација у поступку јавне набавке се одвија у радно време
Наручиоца од 7:00 до 15:00 часова, и то писаним путем:
- пошта - достављањем на адресу: Општинска управа Бор , ул.Моше
Пијаде бр.3, 19210 Бор,
- електронска пошта - на е-mail адресу: javne.nabavke@opstinabor.rs, и
- факс - број : 030-423-179

