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

ЈКП „Naissus“ Ниш

Адреса наручиоца:

Књегиње Љубице 1/1, Ниш

Интернет страница наручиоца:

www.jkpnaissus.co.rs

Врста наручиоца:

Јавна предузећа-локална самоуправа

Врста поступка јавне набавке:

Отворени поступак

Продужење рока за подношење: Понуда
Врста предмета:

Услуге

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:
Предмет јавне набавке је извршење услуга – Екстерна контрола квалитета воде
Ознака из општег речника набавке је 50433000

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

05.08.2015

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

04.09.2015

Разлог за продужење рока:
Измена конкурсне документације

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Понуђач подноси понуду непосредно или путем поште. Уколико понуђач понуду поднесе путем поште мора да обезбеди да иста буде примљена
од стране наручиоца до датума и часа који је одређен у овом позиву. Понуде се достављају у писаном облику на српском језику у затвореној
коверти, затворене на начин да се приликом отоварања понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
Понуде се подносе у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца:
ЈКП „Naissus“ Ниш ул. Књегиње Љубице 1/1, са назнаком - Не отварати - Понуда за учествовање у отвореном за јавну извршење услуга ______________ (навести назив набавке).
На полеђини коверте уписује се назив, адреса, број телефона и електронска пошта понуђача.
Понуда се сматра благовременом ако је примљена у писарници наручиоца у улици ул. Кнегиње Љубице 1/1 Ниш закључно са 08.09.2015.
године до 10:00 часова.
Неблаговременом понудом ће се сматрати понуда која није примљена од стране наручиоца до датума и часа који је одређен у позиву

Време и место отварања понуда / пријава:
Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати одмах, по истеку рока за подношење
понуда, тј. 08.09.2015. године у 11:00 часова. Отварање понуда ће се обавити у просторијама
наручиоца Јавног Комуналног Предузећа „Naissus“ Ниш, ул Кнегиње Љубице 1/1, Ниш,
канцеларија бр. 10.

Лице за контакт:

Остале информације:

Додатне информације о наведеној набавци се могу добити
на mail ksenija.tackov@naissus.co.rs и
suzana.stoimenov@naissus.co.rs (питања послати на оба
mail-a)

