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

Спортски центар Пирот

Адреса наручиоца:

Таковска 24

Интернет страница наручиоца:

scpirot.rs

Врста наручиоца:

Остало

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:
Опрема за теретану, ОРН: 37400000 – Спортска роба и опрема

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

08.12.2017

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

12.12.2017

Разлог за продужење рока:
Измена и допуна конкурсне документације у складу са чланом 63 став 5 Закона о јавним
набавкама (техничка грешка у спецификацији понуде)

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
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.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Просторије Спортског центра Пирот, зграда Затвореног Градског базена, канцеларије Спортског центра Пирот, Косте Абрашевића бб, 18300 Пирот, са назнаком „Понуда за набавку добара: Опрема за теретану,, чији је наручилац Спортски центар Пирот,
редни број 07/2017, - НЕ ОТВАРАТИ“.
Рок за подношење понуде је 21.12.2017. године до 12 часова.
Понуда се сматра благовременом ако је примљена од стране запослених у Спортском центру Пирот, зграда Затвореног Градског базена, канцеларија бр.3 ул. Косте Абрашевића бб, 18300 Пирот, до 21.12.2017. године до 12:00 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 добара: Опрема за теретану, чији је наручилац Спортски центар Пирот, редни број 07/2017“, са назнаком „не отварај“, а на полеђини
назив, број телефона и адреса понуђача. Понуду доставити на адресу:
Спортски центар Пирот, канцеларија бр.3,
зграда Затвореног Градског базена,
Косте Абрашевића бб, 18300 Пирот.

Време и место отварања понуда / пријава:
Јавно отварање понуда извршиће се дана 21.12.2017. године у 14:00 часова у просторијама
Спортског центра Пирот, канцеларија бр.3, у згради Затвореног Градског базена, ул. Косте
Абрашевића бб, 18300 Пирот.

Лице за контакт:

Остале информације:
scpirot@gmail.com

Мартин Шнеле

