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

Основна школа ''Ђура Јакшић''

Адреса наручиоца:

ул. Краља Александра 63, Српска Црња

Интернет страница наручиоца:

www.osdjurajaksicsc.edu.rs

Врста наручиоца:

Просвета

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:
Предмет јавне набавке број 3/2018 су добра- набавка и уградња опреме за видео надзор и
алармни систем у ОШ „Ђура Јакшић“ Српска Црња
Назив и ознака из општег речника набавке:ОРН:32323500 систем за видео надзор
Предмет јавне набавке није обликован по партијама

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

17.7.2018.

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

13.8.2018.

Разлог за продужење рока:
измена и допуна конкурсне документације

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Понуђач подноси понуду непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затвореној на начин да се приликом
отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, на адресу наручиоца:ОШ "Ђура Јакшић" Српска Црња, ул.
Краљ Александра 63, 23220 Српска Црња са назнаком
Понуда за ЈНМВ бр. 3/2018 Набавка добара- набавка и уградња опреме за видео надзор и алармни систем у ОШ „Ђура Јакшић“
Српска Црња"НЕ ОТВАРАТИ"
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач је дужан на полеђини коверте назначити назив и адресу понуђача, име, презиме и број телефона контакт особе.
Заинтересовани понуђачи су обавезни да своје понуде доставе до 21.8.2018. до 9:30 часова.

Време и место отварања понуда / пријава:
Јавно отварање понуда обавиће се 21.8.2018. године у 10:00 часова у просторијама Основне
школе ''Ђура Јакшић'' , 23220 Српска Црња, улица Краља Александра 63, први спрат,
канцеларија директора.
Уколико рок истиче на дан који је нерадни дан (субота, недеља, државни празник) као
последњи радни дан сматраће се први следећи радни рад.

Лице за контакт:

Остале информације:

Драгана Нинковић, oskola@mts.rs

