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

"Градска стамбена агенција" Чачак

Адреса наручиоца:

Жупана Страцимира бр. 2, 32000 Чачак

Интернет страница наручиоца:

www.gsca.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:
Предмет јавне набавке је - набавка добара - набавка осталог материјала за остале намене,
набавка материјала.
Назив и ознака из општег речника набавке:
24200000 - Боје и пигменти
24910000 - Лепкови
441114000 - Боје и зидне облоге

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

11.12.2017.

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

18.12.2017

Разлог за продужење рока:
Наручилац је изменио конкурсну документацију

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Рок за подношење понуда је 20.12.2017. године до 10 часова.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 20.12.2017. године до 10 часова у писарници наручиоца на адреси Градске
управе града Чачак, шалтер број:7. и 8., улица Жупана Страцимира број 2, 32000 Чачак.
Понуде морају бити поднете до дана и сата одређеног у року за подношење понуда - уколико понуђач подноси понуду путем поште, без обзира да ли је послао
понуду обичном, препорученом пошиљком или путем брзе поште, за утврђивање благовремености понуде релевантна је једино чињеница када је наручилац
понуду примио, односно да ли је наручилац примио понуду пре истека рока за подношење понуда, односно није релевантан моменат када је понуђач послао
понуду.Наручилац ће приликом пријема 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 предати понуђачу 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.
Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Време и место отварања понуда / пријава:
Отварање понуда обавиће се истог дана 20.12.2017. године у 11:00 часова у просторијама
Наручиоца.

Лице за контакт:

Остале информације:
/

Бранкица Јелић тел; 032/343-027

