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

Факултет техничких наука у Чачку
Универзитета у Крагујевцу

Адреса наручиоца:

Светог Саве бр. 65, 32000 Чачак

Интернет страница наручиоца:

www.ftn.kg.ac.rs

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 јавне набавке мале вредности ЈНМВ 4/2019 су услуге – Угоститељске услуге
Предметна јавна набавка мале вредности је обликована у три партије.
Назив и ознака из општег речника набавке:
55000000 - Услуге хотела, ресторана и трговине на мало

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

22.04.2019.

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

25.04.2019.

Разлог за продужење рока:
Наручилац ће продужити рок за достављање понуда за предметну јавну набавку мале
вредности 4/2019 због Одлуке коју је донело Веће Факултета да Факултет неће радити од
26.04.2019. године до 05.05.2019. године због Васкршњих и Првомајских празника.

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са
сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у
заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Факултет технуичких наука у Чачку, Светог Саве 65, 32000 Чачак, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку Угоститељске услуге
ЈНМВ 4/2019, понуда за Партију 1 / Партију 2 / Партију 3 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
09.05.2019. године до 12:30 часова. Отварање понуда обавиће се истог дана 09.05.2019. године у 13:30 часова у просторијама Наручиоца.
Потребно је назначити за коју Партију понуђач подноси понуду и то тако што ће на коверти написати одговарајућу Партију, или све три, уколико подноси
понуду за Партију 1, за Партију 2 и Партију 3.

Време и место отварања понуда / пријава:
Отварање понуда обавиће се истог дана 09.05.2019. године у 13:30 часова у просторијама
Наручиоца.

Лице за контакт:

Остале информације:

Лице за контакт: Александар Радомировић
Е-mail адреса: radomirovic.aco@gmail.com, број факса:
032/342-101

