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

Омладински савез удружења
„Нови Сад омладинска престоница Европе – ОПЕНС“

Адреса наручиоца:

Лазе Телечког бр. 2, Нови Сад

Интернет страница наручиоца:

www.opens2019.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 добара, ЈНМВ: 09/2019 је: Уређење OPENS URBAN COURT ОРН:
45212221 – грађевински радови у вези са конструкцијама за спортске терене, у свему у
складу са спецификацијом јавне набавке.

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

01.11.2019.

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

05.11.2019

Разлог за продужење рока:
Измена и допуна конкурсне документације ЈНМВ: 09/2019, у складу са чл. 63. ст.1. и 5. Закона
о јавним набавкама

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште.
Уколико понуђач понуду подноси путем поште мора да обезбеди да иста буде примљена од стране наручиоца до назначеног датума и часа.
Понуде се достављају у писаном облику у затвореној коверти или кутији, затворене на начин да се приликом отварања понуде може са
сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
Понуду доставити на адресу:
Омладински савез удружења „Нови Сад омладинска престоница Европе – ОПЕНС“, ул. Лазе Телечког бр. 2, 21000 Нови Сад
са назнаком: "Уређење OPENS URBAN COURT ОРН“, ЈНМВ: 09/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”.
Рок за подношење понуде је 13.11.2019. године у 08.15 часова.

Време и место отварања понуда / пријава:
Отварање понуда обавиће се јавно, истог дана по истеку рока за подношење понуда,
односно 13.11.2019. у 16.15 часова на адреси Наручиоца, ул. Лазе Телечког бр. 2, 21000 Нови
Сад

Лице за контакт:

Остале информације:
/

administracija@opens2019.rs

