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

Град Ниш, Гимназија „Светозар Марковић“ у Нишу, ПИБ:
100665453, Мат. бр.: 07215312, Рачун: 840-1656660-40;

Адреса наручиоца:

18000 Ниш, Ул. Бранка Радичевића бр. 1, Градска општина
Палилула.

Интернет страница наручиоца:

http://www.ni.rs/ ;
http://www.ni.rs/gradska-uprava/javne-nabavke/ ;
http://www.gsm-nis.edu.rs/javne-nabavke.

Врста наручиоца:

Просвета

Врста поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке мале вредности

Продужење рока за подношење: Понуда
Врста предмета:

Радови

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:
Радови на постављању електричне инсталације, (бр. Ј.Н. 404-1Ш/31-2017);
Назив и ознака из општег речника набавке: 45311000-0 Радови на постављању електричних
инсталација и електро-монтажни радови; 31625200-5 Алармни системи за дојаву пожара;
32412100-5 Телекомуникациона мрежа.

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

25.07.2017. године

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

28.07.2017. године

Разлог за продужење рока:
Измена и допуна конкурсне документације број 1 од 28.07.2017. године.

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Понуда се сматра благовременом ако је примљена на адресу: Град Ниш – Градска управа
града Ниша, Служба за јавне набавке, Ул. 7. Јули бр. 6, (канцеларија бр. 28, на другом спрату),
18000 Ниш, најкасније до 04.08.2017. године до 12:00 часова, непосредно или путем поште.

Време и место отварања понуда / пријава:
Јавно отварање понуда ће се обавити истог дана, по истеку рока за подношење понуда,
04.08.2017. године у 14:00 часова, у објекту Града Ниша, Град Ниш – Градска управа града
Ниша, Служба за јавне набавке, Ул. 7. Јули бр. 6, (сала у приземљу), 18000 Ниш.

Лице за контакт:

Остале информације:
/

Jелена Петровић из Службе за јавне набавке (Град Ниш –
Градска управа града Ниша), факс: 018/520-532, e-mail:
Javne.nabavke@gu.ni.rs, за сва правна и техничка питања,
сваког радног дана (од понедељка до петка) у периоду од
07:30 до 15:30 часова.

