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

Црвени крст Србије – Црвени крст Ниш

Адреса наручиоца:

Обреновићева 39, 18000 Ниш.

Интернет страница наручиоца:

http://www.cknis.org.rs

Врста наручиоца:

Остало

Врста поступка јавне набавке:

Отворени поступак

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:
Предмет јавне набавке брoj 1/2020 су услуге– Пројекат
„Народна кухиња VIII фаза“ - припрема и испорука бесплатног оброка за кориснике
права на бесплатан оброк на територији Града Ниша, за период од 01.04.2020. –
31.03.2021. године

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

7.2.2020.

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

3.3.2020.

Разлог за продужење рока:
Достављање одговора на основу захтева за додатним
појашњењем у вези додатних услова из конкурсне документације на страни 21.

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Понуда се подноси у затвореној коверти или кутији, затвореној на начин да се приликом отварања понуда
може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, на коју понуђач лепи попуњен Образац бр. 1.
Из конкурсне документације или уписује следеће податке: назив, адресу седишта, телефон
и контакт особу подносиоца понуде - понуђача, назив и адресу примаоца понуде – Црвени
крст Ниш, ул. Обреновића 39, 18000 Ниш, (број и назив јавне набавке за коју подноси
понуду са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра благовременом уколико је
примљена до 10.03.2020.године до 1200 сати.

Време и место отварања понуда / пријава:
Јавно отварање понуда ће се обавити истог
дана, 10.03.2020.године, по истеку рока за подношење понуда, у 1300сати, у објекту
Црвеног крста Ниш, у улици Обреновићева 39 (сала Црвеног крста Ниш).

Лице за контакт:

Остале информације:

Лица за контакт у периоду од 9:00 до 14:00 сати су Сања
Стојановић из Црвеног крста Ниш, контакт
телефон/телефакс: 018/511-316, e-mail: sekretar@cknis.org.rs
и Гордана Крутил, службеницa за јавне набавке из Службе за
јавне набавке Града Ниша, e-mail: javne.nabavke@gu.ni.rs

