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

Научно технолошки парк Чачак

Адреса наручиоца:

Николе Тесле бр.42

Интернет страница наручиоца:

www.ntpcacak.rs

Врста наручиоца:

Остало

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:
Предмет јавне набавке број 01-II/2020 је набавка услуга по пројекту "SME-s Digital".
72000000-5 Услуге информационе технологије: саветодавне услуге, израда апликација,
интернет и подршка;
79410000-1 Услуге саветовања у пословању и управљању.

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

20.05.2020.

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

25.05.2020.

Разлог за продужење рока:
Одговором на постављена питања, допуњена је конкурсна документација

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом и позивом за подношење понуда.
Понуђачи су у обавези да своје понуде доставе до 29.05.2020.г. и то најкасније до 14,00 часова последњег дана истека рока. Јавно отварања понуда обавиће се
истог дана у 15,00 часова у просторијама Стартап центра - Научно технолошког парка Чачак, ул. Трг Народног устанка, број 2, 32000 Чачак. За присуствовање
отварању понуда потребно је овлашћење.
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са
сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
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.
Понуду доставити на адресу: Стартап центар - Научно технолошког парка Чачак, ул. Трг Народног устанка, број 2, 32000 Чачак, са назнаком: ,,Понуда за јавну
набавку услуга по пројекту "SME-s Digital", број 01-II/2020 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца
најкасније до 29.05.2020.г. до 14,00 часова

Време и место отварања понуда / пријава:
Отварање понуда ће се обавити истога дана 29.05.2020 у 15:00 часова у просторијама
Наручиоца (Трг народног устанка бр.2)

Лице за контакт:

Остале информације:

Е - mail:javnenabavke@ntpcacak.rs

