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

Општинска управа Трговиште

Адреса наручиоца:

Краља Петра Првог Карађорђевића бр.4 .17525 Трговиште

Интернет страница наручиоца:

www.trgoviste.rs

Врста наручиоца:

Градска и општинска управа

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:
редмет јавне набавке бр. 4/2018 – набавка канцеларијског материјала и тонера
Шифра из општег речника набавки је
30192000-канцеларијски материјал
30125110-тонери за ласерске штампаче и телефак машине
30125120- тонер за фотокопир апарате.

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

05.07.52018

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

16.07.2018

Разлог за продужење рока:
Техничка исправка Спецификације канцеларијског материјла редни број 6; 72; 73; и 76.

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: Општинска Управа Трговиште, ул.Краља Петра Првог Карађорђевића бр.4, 17525 Трговиште са назнаком:
``Понуда за јавну набавку добара – набавка канцеларијског материјала и тонера , јнмв добара број: 4/2018 - НЕ ОТВАРАТИ``.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до дана 20.07.2018.године, до 10,00 часова.
Отварање понуда обавиће се јавно у просторијама Општинске управе Трговиште, дана 20.07.2018године са почетком у 10,30 часова.

Време и место отварања понуда / пријава:
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до дана 20.07.2018.године, до 10,00 часова.
Отварање понуда обавиће се јавно у просторијама Општинске управе Трговиште, дана 20.07.2018.године са почетком у
10,30 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема
и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће
понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и
сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Лице за контакт:

Остале информације:

Габријела Николић 017/452-207

