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

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ

Адреса наручиоца:

Трг краља Александра 11

Интернет страница наручиоца:

www.prafak.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 рачунарске опреме на терет средстава Пројекта.
Ознака из општег речника набавке: 30230000 - рачунарска опрема.

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

12.12.2015. године.

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

15.12.2015. године.

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 21.12.2014. године до 12,00 часова.
Понуде се подносе у затвореној коверти, на начин да се приликом отварања понуда јасно
може утврдити да понуда није отварана.

Време и место отварања понуда / пријава:
Отварање понуда је 21.12.2015. године, са почетком у 12,10 часова.
Отварање понуда ће се обавити у згради Правног факултета, на првом спрату у деканату
Факултета- Сала за седнице.

Лице за контакт:

Особа за контакт: Игор Ђорић, тел. 018/500-213.

Остале информације:
С обзиром да се измене конкурсне документације не односе на измену техничких
спецификација, услова за учешће или других битних елемената, већ се само врши техничка
исправка првобитно објављене техничке спецификације, која не захтева превише додатног
ангажовања око припреме понуде, рок за подношење понуда продужен је за један сат.

