ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:
Адреса наручиоца:
Интернет страница
наручиоца:
Врста наручиоца:
Врста поступка јавне набавке:
Врста предмета:

Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26
www.uzzpro.gov.rs

Органи државне управе
Отворени поступак број 74/2019
Добра
Предмет јавне набавке je набавка ситног инвентара за
Опис предмета набавке, назив потребе Сектора за угоститељске услуге и Сектора за
и ознака из општег речника
репрезентативне објекте и биротехничке послове .
Назив и ознака из општег речника: Ситан инвентар у
набавке:
угоститељству 39311000-5.
4
Број партија:
Назив и ознака из
Број и назив партије:
општег речника
Ситан угоститељски
Ситан инвентар у
Партија 1 инвентар за
угоститељству 39311000-5
репрезентативне објекте
Ситан угоститељски
Ситан инвентар у
Партија 2 инвентар за ресторане
угоститељству 39311000-5
Ситан инвентар у
Партија 3 Ситан инвентар
угоститељству 39311000-5
Ситан инвентар у
Партија 4 Остали ситан инвентар
угоститељству 39311000-5
Критеријум за доделу
Најнижа понуђена цена
уговора:
Начин преузимања конкурсне
Конкурсна документација преузима се са Портала јавних
документације, односно
набавки : portal.ujn.gov.rs и са интернет страницe
интернет адреса где је
наручиоца: www.uzzpro.gov.rs
конкурсна документација
доступна:
Датум објављивања позива за
16.05.2019. године
подношење понуда
Датум објављивања
11.06.2019. године
обавештења о продужетку
рока:
Наручилац продужава рок за подношење понуда у
предметном поступку јавне набавке на основу члана 63. став
5. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр.
Разлог за продужење рока:
124/2012, 14/2015 и 68/2015), а због измене конкурсне
документације на странама 4 и 5 од 71, странама 55-62 од
71 и на страни 67 од 71.
Рок за подношење понуда истиче 21.06.2019. године у 10,00
часова. Понуде се достављају на адресу: Управа за
Место и време подношења
заједничке послове републичких органа, Београд,
понуда:
Немањина број 22-26, I спрат, канцеларија брoj 14.

Време и место отварања
понуда:

Отварање понуда одржаће се дана 21.06.2019. године са
почетком у 12,00 часова у Управи за заједничке послове
републичких органа, Београд, Немањина број 22-26, први
спрат, крило Ц, канцеларија број 21.

Лице за контакт:

Мила Сашић, телeфон 011/2658-875.

