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

ЈКП Наиссус Ниш

Адреса наручиоца:

Књегиње Љубице 1/1

Интернет страница наручиоца:

www.naissus.co.rs

Врста наручиоца:

Јавна предузећа-локална самоуправа

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:
Предмет јавне набавке број 15110/1-8-15 је набавка добара – Алати, уређаји и пратећи
прибор, јавна набавка је обликована по партијама
Ознака из општег речника набавке:
1.1.10.1 – Електрични алат 43830000 – Електрични алати
1.1.10.2 – Ручни алат и прибор 44511000 – Ручни алати
1.1.10.3 – Копачки алат 44510000 - Алати
1.1.10.4 – Алат и прибор за резање 44510000 - Алати
1.1.10.5 – Алат и прибор за давање прикључака 44510000 - Алати

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

14.05.2018

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

18.05.2018

Разлог за продужење рока:
Измена конкурсне документације

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније до 24.05.2018.
године до 10.00 часова.
Понуде се подносе у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца:
ЈКП „Naissus“ Ниш улица Кнегиње Љубице 1/1, са назнаком – Отворити комисијски - Понуда за учествовање
у поступку јавне набавке мале вредности добара – Алати, уређаји и пратећи прибор (обавезно навести број
и назив партије за коју се доставља понуда) ЈН број 15110/1-8-15
На полеђини коверте уписује се назив, адреса, број телефона и електронска пошта понуђача.

Време и место отварања понуда / пријава:
Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати одмах по истеку рока за подношење
понуда, тј. 24.05.2018. године у 11.00 часова у просторијама наручиоца Јавно Комунално
Предузеће „Naissus“ Ниш, улица Кнегиње Љубице 1/1, 18000 Ниш у канцеларији МЗ - 0 - 08.

Лице за контакт:

Остале информације:

Тачков Ксенија, mail tackov.ksenija@naissus.co.rs

