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

Музеј наивне и маргиналне уметности

Адреса наручиоца:

Бошка Ђуричића бр.10, 35000 Јагодина

Интернет страница наручиоца:

www.naiveart.rs

Врста наручиоца:

Култура

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:
Услуге штампања каталога, монографија и пропагандног материјала.
-услуге штампања 79810000.

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

11.02.2016.

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

12.02.2016.

Разлог за продужење рока:
Допуна конкурсне документације.

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
У зависности од начина слања, понуду доставити на следећу адресу:
- ПУТЕМ ПОШТЕ - понуда се подноси на адресу наручиоца:
Музеј наивне и маргиналне уметности, ул. Бошка Ђуричића бр.10, 35000 Јагодина.
- НЕПОСРЕДНО (ЛИЧНО) - понуда се подноси на адресу наручиоца:
Музеј наивне и маргиналне уметности, ул. Бошка Ђуричића бр.10, 35000 Јагодина.
са назнаком:
,,Понуда за: ЈНМВ - услуга бр. 2/16 – услуге штампања каталога, монографија и пропагандног материјала - НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив, адресу, телефон и факс понуђача и име и презиме лица за контакт или понуђач може наведене податке дати и на Обрасцу коверта (Образац коверта, дат је у поглављу ХII), у делу обрасца
предвиђеном за попуњавање од стране понуђача „Подносилац (понуђач)“, са означавањем крстићем (х) да се односе на ПОНУДУ и тако попуњен образац налепити на коверат или кутију.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Рок за подношење понуда је до 22.02.2016. године до 12 часова.

Време и место отварања понуда / пријава:
Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама Музеја наивне и маргиналне уметности,
на адреси у ул. Бошка Ђуричића бр.10, у Јагодини, истог дана по истеку рока за подношење
понуда, односно 22.02.2016. године, са почетком у 12:30 часова.

Лице за контакт:

Остале информације:
Код наручиоца.

Миљан Витић 035/8223-419, локал 114.
e mail: miljan.vitic@naiveart.rs

