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

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ-ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ

Адреса наручиоца:

ВОЈВОДЕ СТЕПЕ БР. 450, 11221 БЕОГРАД

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:
Предмет јавне набавке мале вредности брoj 3-4/2015-2 je набавка разног канцеларијског
материјала и тонера. Назив и ознака из општег речника набавки је: 30100000 - канцеларијске
машине, опрема и залихе осим рачунара, штампача и намештаја.

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

10.03.2015. године

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

17.03.2015. године

Разлог за продужење рока:
У складу са чланом 63. став 5. Закона о јавним набавкама

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Потребно је назначити за коју Партију понуђач подноси понуду и то тако што ће на коверти написати
одговарајућу Партију, или обе, уколико подноси понуду и за Партију 1 и за Партију 2.
Понуду доставити сваког радног дана од 8:30 часова до 15:00 часова на адресу: Фармацеутски факултет у
Београду-Архива, 11000 Београд, ул. Војводе Степе број 450, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку разног
канцеларијског материјала и тонера, број 3-4/2015-2 - НЕ ОТВАРАТИ (за Партију 1/Партију 2)”. Понуда се
сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 20.03.2015. године до 10,00 часова.

Време и место отварања понуда / пријава:
Јавно отварање понуда ће се обавити истог дана након истека рока за подношење понуда,
односно 20.03.2015. године у 10,15 часова, у просторијама Наручиоца у Београду у ул.
Војводе Степе број 450, свечана сала, у присуству представника понуђача (присуство није
обавезно).

Лице за контакт:

Остале информације:
/

Служба за контакт: Комисија за јн бр. 3-4/2015-2
Е - mail адреса: javnenabavke@pharmacy.bg.ac.rs

