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

ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ, НОВИ БЕЧЕЈ

Адреса наручиоца:

23.272 НОВИ БЕЧЕЈ, ул. Жарка Зрењанина бр. 8.

Интернет страница наручиоца:

www.novibecej.rs

Врста наручиоца:

Градска и општинска управа

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:
Набавка услуге физичког обезбеђења објеката културе, манифестација које ће се одржати у
Новом Бечеју и лицитације државног земљишта у општини Нови Бечеј, према спецификацији
набавке и техничким карактеристикама набавке,
Назив и ознака из општег речника набавке: Услуге обезбеђења – 79710000;

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

12.06.2015. године

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

22.06.2015. године

Разлог за продужење рока:
Увидом у Конкурсну документацију за предметну набавку, на стр. 21/33 у тачци 11. Упутства
датом понуђачима како да сачине понуду, Комисија Наручиоца је констатовала да стоји:
"Наручилац не тражи средства финансијског обезбеђења“, а с обзиром да у Условима за
учешће у поступку предметне јавне набавке стоји да ће Наручилац од изабраног понуђача
тражити средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, и то: меницу за
добро извршење посла, Комисија врши Измену Конкурсне документације.

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Рок за подношење понуда се МЕЊА са 22.06.2015. НА 29.06.2015. године до 11,00 часова
Понуда се шаље поштом на адресу Општинска управа Нови Бечеј, 23272 НОВИ БЕЧЕЈ, ул.
Жарка Зрењанина бр. 8, или предаје лично у канцеларији бр. 16. на наведеној адреси;

Време и место отварања понуда / пријава:
Рок за отварање понуда се МЕЊА са 22.06.2015. НА 29.06.2015. године у 12,00 часова.
Општинска управа Нови Бечеј, 23.272 НОВИ БЕЧЕЈ, ул. Жарка Зрењанина бр. 8, канцеларија
број 33.

Лице за контакт:

Остале информације:

Трифун Станковић, тел. 023/772-320 лок. 115;
е-mail: trifun.stankovic@novibecej.rs

