
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

Врста предмета:

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:

Датум објављивања позива за подношење 
понуда/пријава:

Датум објављивања обавештења о 
продужењу рока:

Разлог за продужење рока: 

Врста поступка јавне набавке: 

Продужење рока за подношење:



Време и место отварања понуда / пријава:

Остале информације:

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):

Лице за контакт:
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	Text4: Предмет јавне набавке: Набавка добара – светлосни пулт, рефлектори, тонске дигиталне миксете, звучне кутије, микрофони и друга опрема, обликована у две партије и то: Партија 1 – Светлосна опрема;Партија 2 – Тонска опрема;(Народно позориште Ниш), поступак јавне набавке мале вредности радова (бр. Ј.Н. 404-1/50Д-2018-28).Назив и ознака из општег речника набавке: 31224000-2 Спојни и контактни елементи, 31224300-5 Конекторске кутије, 31321210-7 Нисконапонски каблови, 31527000-6 Рефлектори (spotlight), 31682220-8 Миксете, 32321200-1 Аудиовизуелна опрема, 32332300-2 Уређаји за снимање звука, 32340000-8 Микрофони и звучници.
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	Text11: Јавно отварање понуда ће се обавити дана 10.07.2018. године, по истеку рока за подношење понуда, у 13:00 часова, у објекту Града Ниша – Градска управа града Ниша, Служба за јавне набавке, у Ул. 7. јули бр. 6, (сала у приземљу), 18105 Ниш.
	Text12: Зоран Илић из Народног позоришта Ниш, факс: 018/245-441, e-mail: npnis@narodnopozoristenis. rs и Јелена Петровић из Службе за јавне набавке (Град Ниш – Градска управа града Ниша), e-mail: Јavne.nabavke@gu.ni.rs ; за правна и техничка питања, сваког радног дана (од понедељка до петка) у периоду од 7:30 до 15:30 часова. Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено. Комуникацију са заинтересованим лицима и понуђачима обављају искључиво чланови комисије писаним путем на начин одређен чланом 20. ЗЈН, односно: - путем поште или електронске поште или факсом, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.


