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

Основна школа "Слободан Секулић" Ужице

Адреса наручиоца:

Улица орвешких интернираца 18, 31 000 Ужице

Интернет страница наручиоца:

www.petaosnovna.com

Врста наручиоца:

Просвета

Врста поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке мале вредности

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 набавке : услуге извођења наставе у природи и екскурзија за потребе ОШ
"Слободан Секулић", Ужице, по општем речнику набавке
63516000- услуге организације путовања

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

27.10.2015

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

02.11.2015

Разлог за продужење рока:
измена конкурсне документације у делу који се односи на дестинацију за партију 8

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Благовременом понудом сматраће се понуда приспела на адресу Основна школа "Слободан Секулић" 31000 Ужице, Ул.норвешких интенираца
18 до 09.11.2015.до 12,30 часова без обзира на начин доставе. Уколико последњи дан рока буде нерадни дан, рок истиче првог наредног радног
дана до 12часова.Понуђач који не доставља понуду преко поште исту предаје у просторијама школе - секретару школе ( канцеларија на првом
спрату Ул Н. Интернираца 18)Понуда приспела по истеку датума и сата одређених у позиву , сматраће се небалговременом а наручилац ће исту
вратити неотворену понуђачу , са назнаком да је поднета неблаговремено . Понуђач може да измени , допуни или опозове своју понуду до
истека рока за подношење понуде. Понуда се припрема и подноси у складу са позивоми конкурсном документацијом. Понуду на оргинал
обрасцима састављену према датом упуству потребно је доставити у затвореној коверти са назнаком : "Понуда за јавну набавку услуга извођења
наставе у природи и екскурзија, ЈНбр. 7/2015 Партија број _________са назнаком ПОНУДА - НЕ ОТВАРАТИ" на адресу Основна школа "Слободан
Секулић" 31000 Ужице, Ул Норвешких интернираца 18. Коверта на предњој страни мора имати заводни број понуђача а на полеђини мора бити
оверена печатом понуђача.На полеђини коверте понуђачи су обавезни да назначе назив, седиште , адресу и особу за контакт. Понуђач може да
достави само једну понуду. Понуду доставити на српском језику . Понуда са варијантама није дозвољена.

Време и место отварања понуда / пријава:
Поступак јавног отварања одржаће се 09.11.2015. године у 12часова 31 минут, одмах након
истека рока за подношење понуда, у пословним просторијама основне школе " Слободан
Секулић" , Улица норвешких интернираца 18, 31 000 Ужице, канцеларија секретара школе
први спрат.

Лице за контакт:

Остале информације:

Снежана Матић, секретар школе, факс 031/562-981 email
sekretar@petaosnovna.com

