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

Институт за медицину рада Србије
"Др Драгомир Карајовић#

Адреса наручиоца:

Делиградска 29
11000 Београд

Интернет страница наручиоца:

www.imrs.rs

Врста наручиоца:

Здравство

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:
Материјал за одржавање хигијене, бр ЈН М-2/15
ознака из општег речника набавке:
39830000 - производи за чишћење
33760000 - тоалетна хартија, марамице, пешкири за руке и салвете
39224000 - метле, четке и други производи разних врста
39525000 - пазни готови текстилни производи

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

05. 06. 2015.

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

15. 06. 2015.

Разлог за продужење рока:
Промена конкурсне документације

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Рок за достављање понуде је 23.6.2015. године до 12.00 часова, без обзира на начин на које су послате.
Понуђачи подносе понуде непосредно, или путем поште на адресу наручиоца улица Делиградска број 29, Београд.
Понуде се подносе у затвореној коверти или кутији, затвореној на начин да се прилиом отварања понуда може са
сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На предњој страни понуде понуђач је дужан да напише текст: ''Понуда за
јавну набавку материјала за одржавање хигијене, ЈН М-2/15 - НЕ ОТВАРАЈ'', а на полеђини назив, адресу понуђача, број
телефона и име особе за контакт.
Неблаговремено поднете понуде ће по окончању поступка отварања понуда бити враћене понуђачима неотворене са
назнаком да су поднете неблаговремено.
Радно време наручиоца је 7.30-15.30 сваког радног дана.

Време и место отварања понуда / пријава:
Јавно отварање понуда обавиће се након истека рока за подношење понуда, дана 23.6.2015.
године у 12.30 часова, на адреси Делиградска улица број 29, управна зграда („Барака“),
канцеларија 19.

Лице за контакт:

Остале информације:

Ирис Божић, Бранко Јокић

