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:

Поступак јавне набавке мале вредности

Продужење рока за подношење: Понуда
Врста предмета:

Услуге

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 3-14/2017-2 су услуге - Oдвожењe и збрињавањe хемијског
отпада, назив и ознака из општег речника набавке је: 90523000- услуге одлагања токсичног
отпада, изузев радиоактивног отпада и контаминираног тла.

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

24.06.2017. године

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

29.06.2017. године

Разлог за продужење рока:
Измена конкурсне документације

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се
приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Универзитет у Београду-Фармацеутски факултет, Војводе Степе број 450, 11221
Београд, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку ЈН број 3-14/2017-2 - НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 04.07.2017. године до 09,00 часова.

Време и место отварања понуда / пријава:
Јавно отварање понуда ће се обавити истог дана након истека рока за подношење понуда,
односно 04.07.2017. 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. 3-14/2017-2
Е - mail адреса: javnenabavke@pharmacy.bg.ac.rs

