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

Институт за медицину рада Србије "Др Драгомир
Карајовић"

Адреса наручиоца:

Делиградска 29, Београд

Интернет страница наручиоца:

www.imrs.rs

Врста наручиоца:

Здравство

Врста поступка јавне набавке:

Отворени поступак

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:
Услуга кетеринга, јн О-2/15
Назив и ознака из општег речника набавке: 15894220 – болнички оброци

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

29.7.2015.

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

20.8.2015

Разлог за продужење рока:
На основу чл 63. ст. 5. - измена конкурсне документације осам или мање дана пре истека
рока за достављање понуда

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Рок за достављање понуде је 31.8.2012. године. Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца до
31.8.2015. године до 12:00 часова.
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:
Институт за медицину рада Србије „Др Драгомир Карајовић“
Делиградска 29, 11000 Београд
''Понуда за јавну набавку услуге кетеринга, ЈН О-2/15, 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.

Време и место отварања понуда / пријава:
Jавно отварање понуда обавиће се након истека рока за подношење понуда, дана 31.8.2015.
године у 12.30 часова, на адреси Делиградска улица број 29, управна зграда („Барака“),
канцеларија 19.

Лице за контакт:

Бранко Јокић,
Ирис Божић

Остале информације:
1. Мењају се подаци у обрасцу структуре понуђене цене за дијету без глутена. На стани 26.
конкурсне документације у табели под тачком 7 у колини „јединица мере” брише се оброк
”ужина” после оброка „вечера” тј. после вечере не следује ужина.
2. На страни 11. конкурсне документације за доказивање испуњености додатних услова по
питању кадровског капацитета, под тачком 3) друга ставка, мења се реченица „ППП ПД
образац у коме су јасно обележени тражени радница за месец који претходи објављивању
јавног позива, оверен од стране наручиоца са потврдом о пријему истог од стране Пореске
управе”, реченицом „Извод из ППП ПД обрасца у коме су јасно обележени тражени радници
за месец који претходи објављивању јавног позива на Порталу јавних набавки, оверен од
стране понуђача”.
Комисија за јавну набавку ће на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца
објавити конкурсну документацију са унетим изменама.

