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

ЗАВОД ЗА ПРОУЧАВАЊЕ КУЛТУРНОГ РАЗВИТКА

Адреса наручиоца:

БЕОГРАД, РИГЕ ОД ФЕРЕ 4

Интернет страница наручиоца:

www.zaprokul.org.rs

Врста наручиоца:

Култура

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 ЈНМВ бр. 1.2.2/2018 је набавка услуга - Услуге обезбеђења авио карата и хотелског
смештаја у земљи и иностранству.
ОРН: 63500000 - Услуге путничких агенција и тур оператера и услуге помоћи туристима.

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

23.03.2018

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

27.03.2018

Разлог за продужење рока:
Потенцијални понуђач је поставио питање 26.03.2018. и у складу са истим захтевао измену
конкурсне документације.
Истог дана, конкурсна комисија Завода за ЈНМВ бр. 1.2.2/2018 разматрала је питање и захтев
и донела одлуку о измени конкурсне документације за ову ЈН и у складу са чл. 63 ЗЈН, донела
одлуку о продужењу рока за подношење понуда.

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Рок за подношење понуда је 05.04.2018. године. Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца
најкасније до 05.04.2018. године, као последњег дана рока за подношење понуда, до 09:30 часова. Понуде, са свим доказима, се
подноси непосредно (лично) или путем поште, на адресу:
Завод за проучавање културног развитка, 11000 Београд, ул. Риге од Фере бр. 4
“ПОНУДА за јавну набавку услуге штампе ЈНМВ бр. 1.2.2./2018 – НЕ ОТВАРАТИ -“
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти овереној печатом и на полеђини коверте наводи свој тачан назив и адресу, телефон
и факс 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.
Понуда се подноси на српском језику са ценама израженим у динарима

Време и место отварања понуда / пријава:
Јавно отварање понуда ће се обавити комисијски, последњег дана рока за подношење
понуда, и то у четвртак 05.04.2018. године у 10:00 часова у просторијама наручиоца на
адреси Риге од Фере бр. 4, Београд.

Лице за контакт:

Остале информације:

Данијела Обрадовић, секретар Завода, e-meil
danijela@zaprokul.org.rs, радним данима у времену од 8-16
сати.

