ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Назив наручиоца: Основна школа '' Десанка Максимовић''
Адреса наручиоца: Милутина Тодоровића-Жице бр.10. Горњи Милановац
Интернет страница наручиоца: www. dmaksimovic.edu.rs
Врста наручиоца: Просвета
Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности
Продужење рока за подношење понуде: Рок за подношење понуда је 27.11.2019. године.
Врста предмета: добра – набавка угља лигнит сушени комад коцка за потребе ОШ''Десанка
Максимовић'' Горњи Милановац за 2020. годину, ЈНМВ бр. 1.1.2/2-2020, ознака из Општег
речника набавки: 0911110- угаљ.
Датум објављивања позива за подношење понуда: 17.11.2019. године.
Датум објављивања обавештења о продужењу рока: 18.11.2019. године.
Разлог за продужење рока: У складу са чланом 63. став 5. Закона о јавним набавкама,
продужење рока се врши због измене конкурсне документације. Наручилац ће измене конкурсне
документације објавити на Порталу јавних набавки.
Време и место подношења понуда (нови рок): Понуде се достављају у запечаћеној коверти, на
адресу: Основна школа ''Десанка Максимовић'', Милутина Тодоровића-Жице бр.10., 32300
Горњи Милановац – комисији за спровођење јавне набавке, или лично предајом у секретаријату
Установе, са назнаком на лицу коверте: »Понуда за јавну набавку добара – угља лигнит
сушени комад коцка за потребе ОШ ''Десанка Максимовић'' Горњи Милановац за 2020. годину
ЈНМВ бр. 1.1.2/2-2020 – НЕ ОТВАРАТИ«. На полеђини коверте написати адресу, контакт
телефон, е-mail и ознаку предмета јавне набавке.
НОВИ РОК: Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
27.11.2019. године до 12,00 часова.
Време и место отварања понуда: Јавно отварање понуде биће одржано 27.11.2019. године у
12,15 часова, у просторијама школе на адреси: Основна школа ''Десанка Максимовић'',
Милутина Тодоровића-Жице бр.10., 32300 Горњи Милановац . Отварање понуда је јавно и
истом могу присуствовати сва заинтересована лица, а само овлашћени представници понуђача,
који су дужни да своје својство представника понуђача докажу предајом овлашћења комисији за
спровођење поступка јавне набавке, могу активно учествовати у поступку отварања понуда
Лице за контакт: Мирјана Радовић, секретар школе
❖ Е mail адреса: osdmaksimovic@mts.rs
❖ Телефон: 032-727-010

