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

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ НИШ

Адреса наручиоца:

ТРГ КРАЉА АЛЕКСАНДРА УЈЕДИНИТЕЉА 11, НИ

Интернет страница наручиоца:

www.eknfak.ni.ac.rs

Врста наручиоца:

Просвета

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 иностраних часописа за потребе библиотеке за 2019.
годину.
Ознака из општег речника набавке је 22200000 новине, ревије, периодичне публикације и
часописи.

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

5.11.2018.

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

13.11.2018.

Разлог за продужење рока:
Измена конкурсне документације у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама.
У складу са чланом 63. став 5. Закона о јавним набавкама, ако наручилац измени или допуни
конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан
је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за
подношење понуда.

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Нови рок за подношење понуда је 16.11.2018. године до 11,00 часова.
Понуда се подноси у затвореној коверти, на начин да се приликом отварања јасно може
утврдити да није отварана.

Време и место отварања понуда / пријава:
Јавно отварање понуда обавиће се у згради Економског факултета у Нишу, Трг краља
Александра Ујединитеља 11, у Сали за седнице.
14.11.2018 . године са почетком у 11,15 часова

Лице за контакт:

Проф. др Биљана Ђорђевић, тел. 018/528-603, продекан за
финансије, Мила Божић, секретар, тел. 018/528-625, сваког
радног дана (од понедељка до петка) у периоду од 08:00
до 13:00 сати.

Остале информације:
Рок за подношење и отварање понуда је промењен због уочене грешке на страни 16
конкурсне документације у Обрасцу понуде.

