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

Министарство омладине и спорта - ФОНД ЗА МЛАДЕ
ТАЛЕНТЕ

Адреса наручиоца:

Београд, Булевар Михајла Пупина број 2

Интернет страница наручиоца:

www.mos.gov.rs

Врста наручиоца:

Органи државне управе

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:
ЈН 4/2020 Организација свечаности
ОРН: 79952000-2 организовање разних дешавања;

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

9. март 2020 године

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

26. март 2020. године

Разлог за продужење рока:
Измена конкурсне документације

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Рок за подношење понуда је је 2. април 2020. године до 09.00 часова. Понуда се сматра благовременом, ако је у горе
наведеном року за подношење понуда примљена на адресу: Министарство омладине и спорта, Булевар Михајла
Пупина број 2.
У складу са мерама Владе у току ванредног стања, шалтерске службе (писарница) не примају непосредне пошиљке.
Чланом 87. Закона о јавним набавкама прописано да понуђач понуду подноси непосредно, путем поште или
електронске поште, у тренутној ситуацији из објективних разлога не може се спровести непосредан начин пријема
понуда, стога се наручилац у предметном поступку определио искључиво за подношење понуда путем поште.
Понуде послате препорученим путем морају стићи на адресу Наручиоца до рока за подношење понуда.

Време и место отварања понуда / пријава:
Понуде ће се отварати последњег дана рока за подношење понуда тј. 2. априла 2020. године
у 9.30 часова на адреси: Булевар Михајла Пупина број 2, Нови Београд (Палата "Србија,
Источно крило, канцеларија број 340).

Лице за контакт:

Милан Божовић
javnenabavke@mos.gov.rs

Остале информације:
Број: 4404-02-00013/3-2/2020-04 од 26. априла 2020. године.

