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

СЕДМА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА

Адреса наручиоца:

Београд, Шејкина 21а

Интернет страница наручиоца:

www.sedmagimnazija.com

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:
Предмет јавне набавке мале вредности бр. 1/2020 су добра – набавка електричне енергије
која ће се испоручивати на мернoм месту Седме београдске гимназије.
Назив и ознака из Oпштег речника набавке: 09310000 – Електрична енергија

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

30.6.2020.

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

2.7.2020.

Разлог за продужење рока:
Измена конкурсне документације.

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Рок за подношење затворене понуде је 9.7.2020. године, до 12:00 часова. Понуђачи подносе понуде,
непосредно, у секретаријат Седме београдске гимназије, 11160 Београд, Шејкина 21а, сваког радног
дана од 08:00 до 15:00 часова, или препорученом пошиљком на наведену адресу, с тим да понуде
морају стићи до наведеног рока. Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно
кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према
редоследу приспећа. Уколико је понуда поднета непосредно, Наручилац ће понуђачу предати потврду
пријема понуде. У потврди о пријему Наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Време и место отварања понуда / пријава:
Дана 9.7.2020. године у 13:00 часова, на адреси Седме београдске гимназије, Шејкина 21а,
Миријево, Београд.
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници
понуђача.

Лице за контакт:

Остале информације:
/

Александар Стојић, дипл. правник, секретар школе
Имејл адреса: info@sedmagimnazija.com

