
ЈКП ''ТРЖНИЦА'' НИШ
Ул. Ђуке Динић бр. 4, 18000 Ниш
Број ЈНМВ: 01/16
Ниш, 25.03.2016.

На основу члана63. Став5. Закона о јавним набавкама(„Сл. Гласник РС бр.124/2012,14/15 и
68/15) ЈКП“Тржница“ Ниш објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ
о продужењу рока за подношење понуда за јавну набавку услуга-мобилна

телефонија 01/16 за потребе ЈКП“Тржница“ Ниш

1. Назив, адреса и интернет страна наручиоца:
ЈКП ''Тржница'' Ниш, ул. Ђуке Динић бр. 4, 18000 Ниш www.trznicanis.rs
2. Врста наручиоца:

Јавно комунално предузеће
3. Врста поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке мале вредности
4. Предмет набавке:

Tелекомуникационе услуге, обликован у више партија. Предмет јавне набавке бр.
01/2016 су услуге – Teлекомуникационе услуге, партија: Мобилна телефонија

Шифра из Општег речника набавке: 64212000 Услуге мобилне телефоније
5. Датум објављивања позива за подношење понуда 25.03.2016. године
6. Датум објављивања обавештења о продужењу рока за подношење

понуда:30.03.2016. године
7. Разлог за продужење рока:измена конкурсне документације
8. Време и место за подношење понуда (нови рок):

Нови рок за подношење понуда је 11.04.2016. године до 12 часова.
Понуде се подносе у затвореној коверти непосредно или путем поште на адресу: ЈКП
''Тржница'' Ниш ул. Ђуке Динић бр. 4, 18000 Ниш, са напоменом ''Понуда за ЈНМВ
01/16 – набавка услуга - Телекомуникационе услуге и то: навести партију, односно
назив услуге'' – НЕ ОТВАРАТИ''.
На полеђини коверте навести тачан назив и адресу понуђача, као и контакт особу и
контакт телефон.

9. Место, време и начин отварања понуда:
Понуде ће се отварати у просторијама наручиоца ЈКП ''Тржница'' Ниш, ул. Ђуке
Динић бр. 4, 18000 Ниш, дана 11.04.2016.г. у 12,30 часова.

10. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку
отварања понуда:

Пре почетка отварања понуда представници понуђача који присуствују отварању,
предају Комисији за јавну набавку овлашћење за заступање понуђача. Број овлашћења
и име представника понуђача се уписује у Записник о отварању понуда.

11. Служба и лице за контакт:
Славиша Башовић, slavisa.basovic@trznicanis.rs
Служба јавне набавке:javnenabavke@trznicanis.rs

Комисија за ЈНМВ 01/16


