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Српско народно позориште – УСТАНОВА КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА, НОВИ САД
СРПСКО НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ
Нови Сад, Позоришни трг 1
Број ЈНМВ: 24/2017
Датум: 06.12.2017. године.
Број: 01-3771/4-2017

Допуна конкурсне документације за поступак јавне набавке мале вредности ЈНМВ 24/2017-

поклони за децу запослених
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ 124/2012),
обавештавамо Вас о допуни конкурсне документације.
На страни 7/18 конкурсне документације , у делу Додатни услови, под ставком додатни услов
допуњује се реченица

Додатни услов:
1. Понуђач мора имати продајни објекат на територији општине града Новог Сада у
којем има широк асортиман прехрамбених производа.

ОБАВЕШТЕЊЕ
о продужењу рока за подношење понуда
1. Продужава се рок за подношење понуда у поступку јавне набавке ЈНМВ 24/2017 – поклони за
децу запослених (скраћени опис предмета набавке).
2. Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности.
3. Врста предмета набавке: добра(добра, услуге, радови).
4. Опис предмета набавке: поклони за децу запослених- 18530000 - Поклони и награде (за
добра и услуге, опис предмета набавке; за радове природа и обим радова и основна обележја
радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности).
5. Назив и ознака предмета набавке из општег речника набавке: 18530000 - Поклони и награде
Разлог за продужење рока: Измена и допуна конкурсне документације осам и мање дане пре
истека рока за подношење понуда – према члану 63. став 5. Закона о јавним набавкама.
6. Нови рок - време и место подношења понуда: рок за подношење понуда је 15.12.2017. године,
понуде се подносе поштом, на адресу: Српско народно позориште, 21000 Нови Сад, Позоришни
трг 1, са назнаком "не отварати" – понуда за набавку - ЈНМВ бр. 24/2017, или предајом у
писарници, соба 314/III, радним данима од 9.00 до 14.00 часова, односно, до 09:30 часова
последњег дана рока. (тачно време и пуна адреса).
7. Нови рок - време и место отварања понуда: 15.12.2017 године. Јавно отварање понуда обавиће
Комисија 1512.2017.године у 10:00 часова у просторијама Српског народног позоришта, Нови
Сад, Позоришни трг 1, канц.112 на I спрату (тачно време и пуна адреса).
Лице за контакт: Александра Нововић, 021/426-072, e-mail: javne.nabavke@snp.org.rs

Нови рок за подношење понуда је 15.12.2017. године до 09:30 часова, а нови рок за
отварање понуда је 15.12.2017. године са почетком у 10:00 часова.
Комисија за ЈНМВ 24/2017

