Наручилац:
Адреса:
Место:

Факултет техничких наука у Чачку
Универзитета у Крагујевцу
Светог Саве број 65
Чачак

На основу чл. 63. ст. 5. Закона о јавним набавкама ( ''Службени гласник РС'', број
124/12, 14/15 и 68/15 ), Наручилац објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Назив наручиоца:

Факултет техничких наука у Чачку
Универзитета у Крагујевцу

Адреса наручиоца:

Светог Саве бр. 6, 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:

Добра

За добра: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке.

Набавка добара - набавка угља
Јавна набавка мале вредности број 1/2019
Предметна јавна је обликована у пве партије:
Партија 1: Угаљ сушени лигнит ( комад - коцка )
Партија 2: Угаљ мрко - лигнитни ( комад )
Назив и ознака из општег речника набавке:
09111100 - Угаљ
Датум објављивања позива за подношење 18.02.2019. године
понуда:
Датум
објављивања
продужењу рока:

обавештења

Разлог за продужење рока:

Измена конкурсне документације.

о 22.02.2019. године

Време и место подношења понуда ( нови рок ):
Понуду са припадајућом документацијом доставити на адресу: ФАКУЛТЕТ
ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ, Светог Саве 65, 32000 Чачак: ''Понуда за јавну
набавку добара - Набавка угља, ЈНМВ 1/2019, понуда за партију 1 и/или 2, НЕ
ОТВАРАТИ”. поштом или непосредно у канцеларији бр. 34.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
01.03.2019. године до 12:30 часова
Време и место отварања понуда:
Отварање понуда обавиће се истог дана 01.03.2019. године у 13:30 часова у
просторијама Наручиоца.
Наручилац ће, по пријему одређене 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
понуђачу предати 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.
Лице за контакт:
Александар Радомировић
e-mail адреса: radomirovic.aco@gmail.com
број факса: 032/342-101

Остале информације:

НАРУЧИЛАЦ

