ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца: Дом за децу и омладину „ Петар Радовановић “ Ужице
Адреса наручиоца: Ужице , Немањина 52
Интернет страница наручиоца: www.dompruzice.org.rs
Врста наручиоца: установа социјалне заштите
Врста поступка јавне набавке: јавне набавке мале вредности-резервисана јавна
набавка

Продужење рока за подношење: понуда
Врста предмета: радови
Испорка и уградња соларног система за загревање санитарне воде на објекту наручиоца у
Ужицу , улица Немањина 52, по општем речнику набавки:
45331000 Радови на инсталацији грејања, вентилације и климатизације

Датум објављивања позива за подношење понуда: 04.11.2015. године.
Датум објављивања обавештења о продужењу рока: 09.11.2015. године.
Разлог за продужење рока: због измене конкурсне документације
Време и место подношења понуда: Рок за преузимање конкурсне документације и
доставу понуде је до 18.11.2015. године до 10:00 часова. Благовременом се сматра понуда
која је примљена и оверена печатом пријема у писарници Канцеларије (на наведеној
адреси) најкасније до 10:00 часова последњег дана рока.
Напомена: Уколико понуђач подноси понуду путем поште, без обзира да ли је послао
понуду обичном, препорученом пошиљком или путем брзе поште, релевантна је једино
чињеница када је наручилац понуду примио, односно да ли је наручилац примио
понуду пре истека рока за подношење понуда (у којој ситуацији ће понуда бити
благовремена), те није релевантан моменат када је понуђач послао понуду.

Време и место отварања понуда: Јавно отварање понуда ће се обавити одмах
након истека рока за достављање понуда тј. дана 18.11. 2015. године у 10.30 часова у
просторијама наручиоца у Ужицу ул. Немањина бр. 52, мала сала Дома . Отварању
понуда може присуствовати свако заинтересовано лице а у поступку отварања понуда

могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача који су дужни да пре
почетка отварања понуда комисији за јавну набавку поднесу овлашћење за активно
учешће у поступку отварања понуда.

Лице за контакт : Драгица Петронијевић,
телефон/ факс :031/511-347 ,
е-маил адреса: dragicap@dompruzice.org.rs

