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

˄ʻʰʦʫˀʯʰ˃ʫ˃ ˄ ʥʫʽʧˀʤʪ˄-ˇʤˀʺʤˉʫ˄˃ˁʶʰ ˇʤʶ˄ʸ˃ʫ˃

Адреса наручиоца:

ʦʽʵʦʽʪʫ ˁ˃ʫʿʫ ʥˀ. 450, 11221 ʥʫʽʧˀʤʪ

Интернет страница наручиоца:

www.pharmacy.bg.ac.rs

Врста наручиоца:

ʿ̨̬̭̖̯̏̌

Врста поступка јавне набавке:

Отворени поступак

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 број 3-6/2017-2 су добра - ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, назив и ознака из
општег речника набавке је: 09310000 - електрична енергија.

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

13.04.2017. године

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

19.05.2017. године

Разлог за продужење рока:
Измена конкурсне документације

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Понуде се достављају путем поште или непосредно сваког радног дана од 8,30 до 15,00 часова, на адресу
наручиоца: Фармацеутски факултет у Београду-Архива, 11000 Београд, ул. Војводе Степе бр. 450. Понуде се
подносе у затвореној коверти или кутији, упаковане на начин да се приликом отварања понуда може са
сигурношћу утврдити да се понуда први пут отвара, са назнаком ''ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР.
3-6/2017-2, НЕ ОТВАРАТИ.” Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон,
контакт особу.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца најкасније 23.05.2017. године,
до 09,30 часова, у Архиви Фармацеутског факултета, 11000 Београд, ул. Војводе Степе бр. 450.

Време и место отварања понуда / пријава:
Јавно отварање понуда ће се обавити истог дана након истека рока за подношење понуда,
односно 23.05.2017. године у 11:00 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. 3-6/2017-2
Е - mail адреса: javnenabavke@pharmacy.bg.ac.rs

