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

Општинска управа општине Горњи Милановац

Адреса наручиоца:

Таковска 2
32300 Горњи Милановац

Интернет страница наручиоца:

www.gornjimilanovac.rs

Врста наручиоца:

Градска и општинска управа

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 бр. 5/2015 су добра – Набавка фјузера,бубња и короне за копир
машину
назив и ознака из општег речника набавке:
*30124000 – Делови и прибор за канцеларијске машине

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

16.01.2015.

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

23.01.2015.

Разлог за продужење рока:
Због измене конкурсне документације мање од осам дана пре истека рока за подношење
понуда, рок за подношење понуда за јавну набавку бр. 5/2014 - Набавка фјузера,бубња и
короне за копир машину, се помера – нови рок за подношење понуда је 28.01.2015. до 13
часова.

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Нови рок за подношење понуда је 28.01.2015. до 13 часова.
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.
Понуду доставити на адресу: Општинска управа општине Горњи Милановац, ул. Таковска 2,
32300 Горњи Милановац, са назнаком: ,,Понуда за ЈН добра - Набавка фјузера,бубња и
короне за копир машину, ЈН бр. 5/2015 - НЕ ОТВАРАТИ”.

Време и место отварања понуда / пријава:
Отварање понуда одржаће се у просторијама наручиоца - ул. Таковска бр.2 - канцеларија бр.
25. Отварање понуде обавиће се 28.01.2015. године у 13:10 часова

Лице за контакт:

Остале информације:

Драган Љубичић 032/515-0047
e-mail: jn@gornjimilanovac.rs

