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

Туристичка организација општине Дољевац

Адреса наручиоца:

Николе Тесле број 28, 18410 Дољевац

Интернет страница наручиоца:

www.opstinadoljevac.rs

Врста наручиоца:

Остало

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:
Предмет јавне набавке број 12/2017- 02 су услуге, спасилачке службе.
Назив и ознака из општег речника: по општем речнику набавки – ОРН- 79713000 - Чуварске
службе.

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

13.05.2017. године

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

17.05.2017. године

Разлог за продужење рока:
Измена конкурсне документације

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом
отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и
адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Туристичка организација општине Дољевац, ул. Николе Тесле број 28, 18410 Дољевац са
назнаком: ,,Понуда за јавну набавку мале вредности услуга, спасилачке службе, ЈН бр.12/2016 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра
благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 25.05.2017.године до 15,00 часова.

Време и место отварања понуда / пријава:
Јавно отварање понуда обавиће се по истеку рока за подношење понуда, тј. дана 25.05.2017. године, у 15,15
часова у просторијама Туристичке организације општине Дољевац, 18410 Дољевац, у канцеларији број 02.
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку отварања понуда могу
активно учествовати само овлашћени представници понуђача који Комисији за јавну набавку Наручиоца
предају овлашћење у писаној форми, за учешће у поступку отварања понуда (овлашћења морају имати број,
датум и бити оверена).
Наручилац ће отворити све благовремене понуде у присуству овлашћених представника понуђача који
поднесу писано овлашћење за присуствовање поступку отварања понуда.

Лице за контакт:

Остале информације:

Лице за контакт: Марко Цветковић
E-mail: turizamdoljevac@gmail.com, тел. 018/4-151-456;
060/565-03-42, факс: 018/4810-055.

