
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

Врста предмета:

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:

Датум објављивања позива за подношење 
понуда/пријава:

Датум објављивања обавештења о 
продужењу рока:

Разлог за продужење рока: 

Врста поступка јавне набавке: 

Продужење рока за подношење:



Време и место отварања понуда / пријава:

Остале информације:

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):

Лице за контакт:


	Blank Page

	Text1: Економски факултет Ниш
	Text2: Трг краља Александра Ујединитеља 11
	Text3: www.eknfak.ni.ac.rs
	Text7: Због уочене техничке грешке МЕЊА СЕ конкурсна документација број 01-2870 од 20.11.2019. год. за јавну набавку добара - набавка иностраних часописа за потребе библиотеке Економског факултета број ЈН 09/2019, и то :1)	На страни 22. мења се образац  понуде, у образцу понуде уместо 14 наслова  треба да стоје 13, два наслова (INDUSTRIAL MARKETING MANAGEMENT, INTERNATIONAL JOURNAL OF LOGISTICS) се бришу а додаје се наслов TRANSITION REPORT.
	Text10: 	Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној коверти или кутији, на начин да се приликом отварања са сигурношћу може утврдити да се први пут отвара, на адресу наручиоца: Економски факултет у Нишу, Трг краља Александра Ујединитеља 11, 18000 Ниш, поштом или лично у писарницу наручиоца. На коверти у којој се налази понуда лепи се ПРИЛОГ 4 (последња страна конкурсне документације) или се обавезно уписује назнака на лицу коверте: "Понуда за јавну набавку добара - набавка иностраних часописа за потребе библиотеке - ЈН 09/2019“- не отварати.На полеђини коверте навести назив, адресу и број телефона понуђача.Последњи дан рока, односно датум и сат за подношење понуда:Рок за достављање понуда је 04.12.2019. године до 11:00 часова, без обзира на начин достављања.
	Dropdown1: [Просвета]
	Text6: 27.11.2019. године
	Dropdown4: [Добра]
	Dropdown2: [Поступак јавне набавке мале вредности]
	Dropdown3: [Понуда]
	Text4: Предмет јавне набавке број ЈН 09/2019 је набавка добара- набавка иностраних часописа за потребе библиотеке, а према датој спецификацији из конкурсне документације.	Техничка спецификација је дефинисана у тачки 3. конкурсне документације.Ознака из општег речника набавке:•	22200000- Новине, ревије, периодичне публикације и часописи		
	Text5: 20.11.2019. године
	Text13: -
	Text11: Место отварања понуда: 	Јавно отварање понуда обавиће се у згради Економског факултета у Нишу, у улици Трг краља Александра Ујединитеља 11, на првом спрату у деканату Факултета, у Сали за седнице.    Дан и сат отварања понуда:  	Отварање понуда обавиће се дана 04.12.2019. године са почетком у 11:15 часова.   
	Text12: Особе за контакт су Предраг Стојадиновић, тел. 018/528-608 и проф. др Биљана Ђорђевић, тел. 018/528-603, сваког радног дана (од понедељка до петка) у периоду од 08:00 до 15:00 сати.


