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

Општина Пријепоље

Адреса наручиоца:

Трг Братства и јединства 1, 31300 Пријепоље

Интернет страница наручиоца:

www.opstinaprijepolje.rs

Врста наручиоца:

Градска и општинска управа

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 мале вредности су добра:
Набавка рачунарске и канцеларијске опреме за потребе реализације пројекта "Нове идеје за нове послове - ИдејаЛаб", ЈНМВ број 410-42/2017,
обликована у две партије:
Партија 1 – Рачунарска опрема
Партија 2 – Рачунарска и канцеларијска опрема
Назив и ознака из општег речника јавних набавки:
30213100 – преносиви рачунари (лаптоп рачунари)
30192600 – табле за цртање (табле за цртање)
30195910 – беле табле
30237430 – светлосне оловке (презентер)
38652120 – видео пројектори (пројектор са носачем за пројектор)
38653400 – платна за пројекције (платно пројектора)
38651000 - фотоапарати

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

28.06.2017. године

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

06.07.2017. године

Разлог за продужење рока:
Измена конкурсне документације

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Понуду доставити лично или путем поште на адресу:
Општина Пријепоље, Трг Братства и јединства 1, 31300 Пријепоље
са назнаком:
,,Понуда за јавну набавку рачунарске и канцеларијске опреме за потребе реализације пројекта “Нове идеје за
нове послове - ИдејаЛаб“, ЈНМВ број 410-42/17, ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ _____ - НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 14.07.2017. године до 12 часова.

Време и место отварања понуда / пријава:
Јавно отварање понуда ће се обавити истог дана након истека рока за подношење понуда,
односно 14.07.2017. године у 12:15 часова, у просторијама сале за састанке на трећем спрату
зграде општине Пријепоље, Трг братства и јединства број 1, 31300 Пријепоље, у присуству
представника понуђача (присуство није обавезно).

Лице за контакт:

Остале информације:
/

Александар Вујичић, 062233887

