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

Универзитет у Београду - Грађевински факулет

Адреса наручиоца:

Булевар краља Александра 73/I, Београд

Интернет страница наручиоца:

www.grf.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 бр. ЈН 03/19 су добра, Средства за одржавање хигијене,
назив и ознака из Oпштег речника јавних набавки: 33700000- производи за личну негу,
33191000- уређаји за стерилизацију, дезинфекцију и хигијену 39224000- метле, четке и други
производи разних врста, 39830000 – производи за чишћење.

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

28.03.2019.

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

05.04.2019

Разлог за продужење рока:

Како је услед измене конкурсне документације продужен рок за подношење понуда, сходно
томе извршена је измена конкурсне документације на страни 22-25.

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
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 Средства за одржавање хигијене,ЈН 03/19 – НЕ ОТВАРАТИ“,
поштом или лично преко писарнице (Општа служба – соба 117). На полеђини ковере 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 - 16.04.2019. год. до 10 часова.

Време и место отварања понуда / пријава:
Јавно отварање понуда је одмах након истека рока за подношење понуда16.04.2019. год у
10.30 часова, у згради Грађевинског факултета у Београду (Булевар краља Александра 73/I,
Београд) у свечаној сали факултета.

Лице за контакт:

Остале информације:

Милена Роквић,
nabavke@grf.bg.ac.rs

