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

Јавно комунално предузеће за стамбене услуге "Бор"

Адреса наручиоца:

Бор, ул. Николе Пашића бр.14

Интернет страница наручиоца:

www.jpbor.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:
Предмет јавне набавке су добра - канцеларијски материјал, – у складу са датом
техничком спецификацијом
Ознака и назив из Општег речника набавке ОРН): 30192000 - канцеларијски материјал.
- редни број ЈНМВ бр. 5/2020
Опис предмета јавне набавке је све детаљно описано у техничкој спецификацији – предметне
набавке.

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

05.03.2020. год. (први дaтун објав.)

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

10. 03.2020. год.

Разлог за продужење рока:
ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - ЈН 5/20
(објављено дана 10.03. 2020.год. на Порталу ЈН и интернет страни Наручиоца)

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Понуду доставити на адресу: Јавно комунално предузеће за стамбене услуге «Бор», ул.
Николе Пашића бр.14. 19210 Бор, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара –
канцеларијски материјал, број 5/2020- НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до
17.03.2020.године до 12,00 часова.

Време и место отварања понуда / пријава:
Отварање понуда ће се обавити истог дана _17.03.2020.године у 12,30 часова у просторији
Јавног комуналног предузећа за стамбене услуге „Бор“.

Лице за контакт:

Комуникација у поступку јавне набавке се одвија у радно време Наручиоца од 7:00 до 15:00 часова, и то писаним
путем:
- пошта - достављањем на адресу: ЈКП за стамбене услуге «Бор» , ул.Николе Пашића бр.14, 19210 Бор,
- електронска пошта - на е-mail адресу: jpbor@mts.rs, и
Комуникација у поступку јавне набавке се одвија и објављивањем од стране Наручиоца на Порталу јавних
набавки и на интернет страници Наручиоца.

Остале информације:

