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

Основна школа"Димитрије Туцовић"

Адреса наручиоца:

Чајетина, Сердара Мићића 5

Интернет страница наручиоца:

www.osdimitrijetucovic.edu.rs

Врста наручиоца:

Просвета

Врста поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке мале вредности

Продужење рока за подношење: Понуда
Врста предмета:

Услуге

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:
ЈНМВ бр.35/2017-набавка услуге-иизвођење наставе у природи и екскурзија за ученике
ОШ2Димитрије Туцовић" Чајетина

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

06.10.2017.

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

13.10.2017.

Разлог за продужење рока:
Измене и допуне бр.1 конкурсне документације ЈНМВ бр.35/2017-извођење наставе у
природи и екскурзија за ученике ОШ"Димитрије Туцовић" Чајетина

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Благовременом понудом сматраће се понуда приспела на адресу Основна школа "Димитрије Туцовић" 31310 Чајетина, Ул.Сердара Мићића 5 до
17.10.2017.године до 12 часова без обзира на начин доставе. Уколико последњи дан рока буде нерадни дан, рок истиче првог наредног радног
дана до 12 часова.Понуђач који не доставља понуду преко поште исту предаје у просторијама школе - секретару школе ( канцеларија у
приземљу, Ул Сердара Мићића 5). Понуда приспела по истеку наведеног датума и сата , сматраће се неблaговременом а наручилац ће исту
вратити неотворену понуђачу , са назнаком да је поднета неблаговремена. Понуђач може да измени , допуни или опозове своју понуду до
истека рока за подношење понуде. Понуда се припрема и подноси у складу са позивом и конкурсном документацијом. Понуду на оригинал
обрасцима састављену према датом упуству потребно је доставити у затвореној коверти са назнаком : "Понуда за јавну набавку мале вредности
услуге извођење наставе у природи и екскурзија, ЈНМВ бр 35/2017, Партија ___________- НЕ ОТВАРАТИ"на адресу Основна школа "Димитрије
Туцовић" 31310 Чајетина, Ул Сердара Мићића 5.Коверта на предњој страни мора имати заводни број понуђача а на полеђини мора бити оверена
печатом понуђача.На полеђини коверте понуђачи су обавезни да назначе назив, седиште , адресу и особу за контакт. Понуђач може да достави
само једну понуду. Понуду доставити на српском језику . Понуда са варијантама није дозвољена.

Време и место отварања понуда / пријава:
Поступак јавног отварања понуда одржаће се 17.10.2017.године у 12:15 часова у пословним
просторијама Основне школе "Димитрије Туцовић", 31 310 Чајетина, Сердара Мићића 5.
Уколико последњи дан рока за подношење понуда буде нерадни дан рок истиче првог
следећег радног дана до 12 часова.Поступак отварања понуда спроводи Комисија
образована Решењем наручиоца.

Лице за контакт:

Остале информације:

Борка Милојевић, тел/факс:031/3831-268
email>sekretarostucovic@gmail.com

