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

Пољопривредно-технички средњошколски центар
"Беседеш Јожеф" Кањижа

Адреса наручиоца:

Широка 70

Интернет страница наручиоца:

www.techniq.edu.rs

Врста наручиоца:

Просвета

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:
авна набавка мале вредности бр. 2/2020 - набавка добра: Набавка пољопривредне опреме еко дрљаче, кратке тањираче са ваљком и уређаја за дистрибуцију за ситна семена,
микрогранулате и минерално ђубриво
ОРН 16120000 – дрљаче, аератори, култиватори, плевилице и копачице,
ОРН 16110000 – плугови и тањираче,
ОРН 16130000 – машине за сејање, сађење или пресађивање

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

09.04.2020.

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

15.04.2020.

Разлог за продужење рока:
Измена конкурсне документације.

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније до дана 24.04.2020. године до
14,30 часова (без обзира на начин достављања) или првог наредног дана, уколико рок за подношење понуда пада у
дане викенда, државног празника или дан када се не ради из других ванредних околности. Неблаговремене и
непотпуне понуде неће се разматрати. Због ванредног стања, понуде са комплетно захтеваном документацијом
подносе се у затвореној коверти 1. ) РЕДОВНОМ ПОШТОМ до истека рока, или 2. ) лично (преко секретаријата школе)
НА ДАН ОТВАРАЊА ПОНУДА ОД 14 ДО 14,30 ЧАСОВА на адресу: 24420 Кањижа, Широка бр. 70, са назнаком: "Понуда за
јавну набавку добра: набавка пољопривредне опреме, ЈНМВ бр. 2/2020, - “НЕ ОТВАРАТИ”, Партија бр. _____. На
полеђини коверте навести назив, адресу и број телефона понуђача, као и име за конта

Време и место отварања понуда / пријава:
Јавно отварање понуда извршиће се истог дана по истеку рока за подношење понуда тј.
24. 04.2020. године или наредног дана, уколико рок за подношење понуда пада у нерадне
дана, на адреси: Кањижа, Широка бр. 70, у просторијама ПТСЦ "Беседеш Јожеф" - у учионици
бр.9., са почетком у 14,45 часова.

Лице за контакт:

Остале информације:
-

Катарина Ткалац, srednjaskola@kanjiza.rs

