
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

Врста предмета:

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:

Датум објављивања позива за подношење 
понуда/пријава:

Датум објављивања обавештења о 
продужењу рока:

Разлог за продужење рока: 

Врста поступка јавне набавке: 

Продужење рока за подношење:



Време и место отварања понуда / пријава:

Остале информације:

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):

Лице за контакт:


	Blank Page

	Text1: Универзитет у Београду - Грађевински факулет
	Text2: Булевар краља Александра 73/I, Београд
	Text3: www.grf.bg.ac.rs
	Text7:  Извршена је измена  u Обрасцу структура цене,  Образац 5. колона А производи описани под редним бројевима 5,6, 92 су прецизније формулисани.  Како је услед измене конкурсне документације продужен рок за подношење пријава, сходно томе извршена је измена конкурсне документације на странама 1,3,6.
	Text10: Понуде са припадајућом документацијом се достављају у затвореној коверти или кутији на адресу наручиоца Универзитет у Београду - Грађевински факултет, Булевар краља Александра 73/I, са обавезном назнаком на предњој страни  коверте: „ПОНУДА – НЕ ОТВАРАТИ – ЈНMB 06/16 – Канцеларијски материјал,“, поштом или лично преко писарнице (Општа служба – соба 117). На полеђини коверте обавезно навести назив и адресу понуђача, број телефона као и име и презиме лица за контакт. У случају да понуду подноси група понуђача, на полеђини коверте је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди, број телефона као и име и презиме лица за контакт.Рок за подношење понуде - 14.07.2016. год. до 10 часова.
	Dropdown1: [Просвета]
	Text6: 07.07.2016.
	Dropdown4: [Услуге]
	Dropdown2: [Поступак јавне набавке мале вредности]
	Dropdown3: [Понуда]
	Text4: Предмет набавке су добра - канцеларијски материјал.ОРН: 30000000 - Кaнцеларијски материјал
	Text5: 24.06.2016.
	Text13: 
	Text11: Јавно отварање понуда је одмах након истека рока за подношење понуда 14.07.2016. год у 10 сати 30 минута, у згради Грађевинског факултета у Београду (Булевар краља Александра 73/I, Београд) у кабинету 147 (Деканат).
	Text12: Милена Роквић,  grf_nabavke@grf.bg.ac.rs


