НОВИ САД

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA

Назив наручиоца:

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ “СРБИЈАГАС” НОВИ САД

Адреса наручиоца:

Нови Сад, Народног фронта 12

Интернет страница наручиоца:

http://www.srbijagas.com/

Врста наручиоца:

Државно јавно предузеће

Редни број јавне набавке:

Д-169/2020-ТА

Врста поступка јавне набавке:

Jавна набавка мале вредности- оквирни споразум

Продужење рока за подношење:

Понуда

Врста предмета:

Добра

Опис предмет набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Уља и мазива за одржавање возила Д-169/2020-ТА
ОРН: 24951000 масти и мазива

Датум објављивања позива за
подношење понуда:

08.06.2020.

Датум објављивања обавештења 15.06.2020.
о продужењу рока:
Разлог за продужење рока:
Измена и допуна конкурсне документације објављена у року мањем од 8 дана од првобитног
рока за подношење понуда, чл. 63. ЗЈН
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Време и место подношења понуда (нови рок):
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној пошиљци (коверта,
пакет или кутија), затворену на начин да се приликом отварања понуда може са
сигурношћу утврдити да се први пут отвара. Понуда се подноси у року за подношење
понуда, на адресу:
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СРБИЈАГАС“ Н.САД
21000 Нови Сад, Народног фронта 12 / спрат VII, крило Е, канцеларија бр. 11
Понуда мора бити с назнаком:
«Понуда за јавну набавку – Уља и мазива за одржавање возила Д-169/2020-ТА - НЕ
ОТВАРАТИ»
На полеђини пошиљке навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси
група понуђача, потребно је назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и
адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
29.06.2020. године, до 10 часова.
Време и место отварања понуда:
Отварање понуда, спроводи се 29.06.2020. одмах након истека рока за подношење понуда, а
најкасније у току првог часа по истеку рока за подношење понуда, у пословној јединици
наручиоца у Новом Саду, Народног фронта 12, VII спрат, крило Д.
Контакт:

ЈП "СРБИЈАГАС" НОВИ САД

nabavka@srbijagas.com
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