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

Природно-математички факултет

Адреса наручиоца:

Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3

Интернет страница наручиоца:

www.pmf.uns.ac.rs

Врста наручиоца:

Просвета

Врста поступка јавне набавке:

Отворени поступак

Продужење рока за подношење: Понуда
Врста предмета:

Радови

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 су радови – инвестиционо одржавање просторија на Департману за
биологију и екологију, по партијама, за партију 1. Адаптација просторија за студенте и
архиву.
Назив и ознака из општег речника набавки је: 45000000 грађевински радови

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

14.08.2017.

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

05.09.2017. године

Разлог за продужење рока:
Измена конкурсне документација осам дана пре отварања понуда.

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Понуда са припадајућом документацијом, доставља се, у запечаћеној коверти, на адресу наручиоца - Универзитет у
Новом Саду, Природно-математички факултет Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића број 3, са назнаком на предњој страни
коверте Не отварати "Понуда за јавну набавку радова - инвестиционо одржавање просторија на Департману за биологију и
екологију, по партијама, за партију 1. Адаптација просторија за студенте и архиву, ОПЈНБР 0601-49/24", поштом или лично
преко писарнице, сваког радног дана од 07,30 – 12,30 сати, соба број 5, приземље. На полеђини коверте обавезно навести
назив и адресу понуђача, број телефона, име и презиме лица за контакт. У случају да понуду подноси група понуђача, на
полеђини коверте је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој
понуди, број телефона, име и презиме лица за контакт.
Рок за подношење понуде је до 15.09.2017. године, до 12,00 часова.
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.

Време и место отварања понуда / пријава:
Јавно отварање понуда обавиће се 15.09.2017. године, на Природно-математичком
факултету у Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића 3, II спрат, клуб Департмана за
математику и информатику и Департмана за физику, са почетком у 13,00 часова.

Лице за контакт:

Лице за контакт је Тајна Лакић, стручни сарадник за јавне
набавке, телефон 021 485 2710, е-mail:
nabavke@pmf.uns.ac.rs

Остале информације:
Дел. број овог Обавештења је 0601-49/24-12 од 05.09.2017. године

