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

Универзитет у Београду - Електротехнички факултет

Адреса наручиоца:

Булевар краља Александра 73, Београд

Интернет страница наручиоца:

www.etf.rs

Врста наручиоца:

Просвета

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 набавке су рачунари и рачунарска опрема.
ОРН: 30213300 – стони рачунари, 30213100 – преносиви рачунари, 30230000- рачунарска
опрема.

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

28.12.2016.

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

31.01.2017.

Разлог за продужење рока:
Измена КД у року краћем од 8 дана до дана заказаног за подношење понуда

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 - Електротехнички факултет, Булевар краља Александра 73, са обавезном назнаком на
предњој страни коверте: „ПОНУДА – НЕ ОТВАРАТИ – ЈНМВ 01/17 – Рачунари и рачунарска опрема,“, поштом
или лично преко писарнице (Општа слжба – соба 92). 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 - 09.02.2017. год. до 10 часова.

Време и место отварања понуда / пријава:
Јавно отварање понуда је одмах након истека рока за подношење понуда 09.02.2017. год у
11сати , у згради Електротехничког факултета у Београду (Булевар краља Александра 73,
Београд) у канцеларији 94.

Лице за контакт:

Остале информације:
/

lidija@etf.rs

