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

Спортски центар Пирот

Адреса наручиоца:

Таковска 24

Интернет страница наручиоца:

scpirot.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:
Одржавање градског стадиона, ОРН :90910000- Услуге чишћења

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

20.01.2016

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

25.01.2016

Разлог за продужење рока:
Измена и допуна конкурсне документације у складу са чланом 63 став 5

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Рок за подношење понуде је 01.02.2016. године до 12 часова.
Понуда се сматра благовременом ако је примљена од стране запослених у Спортском центру Пирот у просторијама Спортског центра Пирот, зграда Затвореног Градског базена,
канцеларија Спортског центра Пирот бр. 3, ул. Косте Абрашевића бб, 18300 Пирот до 01.02.2016. годину и то најкасније до 12 часова, без обзира на начин достављања.
Понуде се достављају у писаном облику, на српском језику, у затвореној коверти на којој је на предњој страни написан текст: „Понуда за набавку услуга Одржавање градског стадиона,
чији је наручилац Спортски центар Пирот, редни број 02/2016“, са назнаком „не отварај“, а на полеђини назив, број телефона и адреса понуђача. Понуду доставити на адресу:
Просторије Спортског центра Пирот канцеларија Спортског центра бр. 3,
у згради Затвореног Градског базена,
Косте Абрашевића бб 18300 Пирот,

Време и место отварања понуда / пријава:
Јавно отварање понуда извршиће се дана 01.02.2016. године у 12:45 часова у Просторије
Спортског центра Пирот канцеларија Спортског центра бр.3, у згради Затвореног Градског
базена, ул. Косте Абрашевића бб 18300 Пирот. Присутни представници понуђача пре почетка
јавног отварања понуда морају Комисији поднети оверена овлашћења за учешће у поступку
отварања понуда.

Лице за контакт:

Остале информације:
/

Мартин Шнеле

