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

Угоститељско-туристичка школа

Адреса наручиоца:

Југ Богданова 28

Интернет страница наручиоца:

http://ut-skola.znanje.info/

Врста наручиоца:

Просвета

Врста поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке мале вредности

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 09/2018 су добра: рачунари и рачунарска опрема за потребе
Угоститељско-туристичке школе
шифра из општег речника набавки:
30230000 рачунарска опрема
30237100-0 делови рачунара

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

24.08.2018.

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

28.08.2018.

Разлог за продужење рока:
Измена конкурсне документације од стране наручиоца према члану 63. став 5 Закона о
јавним набавкама.

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Понуде се достављају у запечаћеној коверти, на адресу: Угоститељско-туристичка школа, Југ Богданова
бр.28, 11000 Београд, са назнаком:
„НЕ ОТВАРАЈ – ПОНУДА ЈНМВ бр. 09/2018 1.1.7 набавку добара – набавка наставних средстава - рачунара за
кабинете ЈНМВ 09/2018 за потребе Угоститељско-туристичке школе ”;
Рок за достављање понуде је среда 05.09.2018. године до 13,30 часова без обзира на начин на који су
послате.Благовременим ће се сматрати понуде које пристигну код наручиоца најкасније до наведеног
датума и часа. Понуде које пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће бити
разматране.

Време и место отварања понуда / пријава:
Отварање понуда биће извршено дана 05.09.2018. године (среда) у 14:00 часова, у
просторијама Угоститељско – туристичке школе, Југ Богданова 28, 11000 Београд. Отварање
понуда је јавно и истом могу присуствовати сва заинтересована лица, и овлашћени
представници понуђача, који су дужни да своје својство представника понуђача докажу
предајом овлашћења лицу за спровођење поступка јавне набавке.

Лице за контакт:

Остале информације:

Јелена Пантић
стручни сарадник за правне послове
Е – маил адреса: utsbgd@mts.rs
Факс: 011 – 2633-250
радним данима од 09.00 – 15.00 часова

