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

ГРАД ВРШАЦ

Адреса наручиоца:

ТРГ ПОБЕДЕ 1

Интернет страница наручиоца:

www.vrsac.com

Врста наручиоца:

Градска и општинска управа

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:
Обука полазника пројекта „ Подршка социјалној инклузији Рома у Граду Вршцу “
Партија бр.2 –– Обука за занате из области : машинске струке и неге и лепоте.
Партија бр. 3 – Обука из области предузетништва.
Партија бр. 4 – Обука за послове из области екологије.
Партија бр. 5 – Обука за послове из области пољопривреде и сточарства.
Назив и ознака из општег речника набавки: 80500000 - Услуге обуке

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

25.09.2020

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

01.10.2020.

Разлог за продужење рока:
Измена конкурсне документације у складу са Законом о јавним набавкама

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Понуде са комплетно захтеваном документацијом подносе се у затвореној коверти лично преко
писарнице Градске управе Вршац или поштом на адресу: Град Вршац, Трг победе 1, 26300 Вршац са
назнаком "Понуда за јавну набавку – Oбука полазника пројекта „ Подршка социјалној инклузији
Рома у граду Вршцу “ за партију бр. _______ ЈН бр.: 404-87/2020- IV-09. НЕ ОТВАРАТИ “
На полеђини коверте навести назив, адресу, број телефона пођача, е-маил и име особе за контакт.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 06.10.2020. године
до 12 часова. Неблаговремене понуде се неће разматрати.

Време и место отварања понуда / пријава:
Јавно отварање понуда извршиће се истог дана, 06.10.2020., на адреси: Вршац, Трг победе 1,
у канцеларији бр. 19 са почетком у 12:30 часова

Лице за контакт:

Остале информације:
нема

Марко Тимарац службеник за јавне набавке
mtimarac@vrsac.org.rs.

