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

ОПШТИНА БЛАЦЕ

Адреса наручиоца:

Карађорђева број 4

Интернет страница наручиоца:

www.blace.org.rs

Врста наручиоца:

Јавна предузећа-локална самоуправа

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 канцеларијског материјала, ЈНМВ-1.1.3./2016
Партија 1 – Књиговезачки материјал, обрасци, фасцикле, оловке и остали канцеларијски
материјал; назив и ознака у општем речнику набавке: 30190000 – Разна канцеларијска
опрема и потрепштине.
Партија 2 – Набавка тонера; назив и ознака у општем речнику набавке: 30190000 – Разна
канцеларијска опрема и потрепштине.

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

16.3.2016.године

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

18.3.2016.године

Разлог за продужење рока:
Измена конкурсне документације сходно допису број II-404-277/16-5 од 18.3.2016.године

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Понуђачи подносе понуде у затвореној и печатираној коверти, препорученом пошиљком или лично на адресу наручиоца: Општина
Блаце, ул.Карађорђева број 4, 18420 Блаце, преко писарнице општине Блаце, са напоменом:
«Понуда за набавку добара – Набавка канцеларијског материјала, ЈМНВ 1.1.3./2016, за партију 1, и/или 2 - НЕ ОТВАРАТИ»
На полеђини коверте треба да стоји назив понуђача, контакт особа и телефон.
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈЕ:
28.3.2016.године до 12,00 часова
Понуда се сматра благовременом ако је у писарницу наручиоца на адреси ул.Карађорђева број 4, Блаце, пристигла закључно са
28.3.2016.године до 12,00 часова.
Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која није стигла у писарницу наручиоца на адреси ул.Карађорђева број 4,
Блаце, пристигла закључно са 28.3.2016.године до 12,00 часова.

Време и место отварања понуда / пријава:
Отварање понуда је јавно и одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда, дана
28.3.2016.године, у 12,15 часова на адреси ул.Карађорђева број 4, Блаце, просторије
општинске управе, у присуству чланова Комисије за предметну јавну набавку.

Лице за контакт:

Остале информације:

oublace@blace.org.rs.

