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

Универзитет у Београду-Фармацеутски факултет

Адреса наручиоца:

11000 Београд, ул. Војводе Степе бр. 450

Интернет страница наручиоца:

www.pharmacy.bg.ac.rs

Врста наручиоца:

Просвета

Врста поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке мале вредности

Продужење рока за подношење: Понуда
Врста предмета:

Добра

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:
Јавна набавка мале вредности добара бр. 7/2014-2. Врста добара: "Лабораторијски
материјали". ОРН ОРН: 33790000-лабораторијски, хигијенски или фармацеутски предмети од
стакла. Место извршења предмета јавне набавке:Фармацеутски факултет у Београду.

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

17.10.2014. године

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

23.10.2014. године

Разлог за продужење рока:
С обзиром да је, одговором на питање потенцијалног понуђача измењена Спецификација и
Конкурсна документација, а имајући у вииду да је чланом 63, став 5 ЗЈН одређено да ако
наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека
рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда.

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца најкасније до 30.10.2014.
године и то до 10,00часова.
Уколико рок истиче на дан који је нерадни као последњи дан истека рока, сматраће се први наредни радни
дан до 10,00 часова.
Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће
отварати и по окончању поступка отварања ће бити враћене понуђачу, са назнаком да је понуда поднета
неблаговремено.

Време и место отварања понуда / пријава:
Јавно отварање понуда ће се обавити 30.10.2014. године у 10,15часова у просторијама
наручиоца у Београду у ул. Војводе Степе бр.450, Свечана сала.

Лице за контакт:

Остале информације:
/

Комисија за јавну набавку бр.7/2014-2
javne nabavke@pharmacy.bg.ac.rs

