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

Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије

Адреса наручиоца:

Београд, Кнеза Вишеслава 72

Интернет страница наручиоца:

www.rzsport.gov.rs

Врста наручиоца:

Органи државне управе

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 јавне набавке бр. ЈНО 11/18 је храна и пиће за хотел ,,Трим"
Ознака из ОРН:
15100000-производи животињског порекла, месо и млечни производи;
15200000-припремљена и конзервисана риба;
15300000-воће, поврће и сродни производи;
15400000-животињска или биљна уља или масти;
15500000-млечни производи;
15600000-млинарски производи, скроб и скробни производи;
15800000-разни прехрамбени производи;
15900000-пиће, дуван и сродни производи.

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

06.12.2018.

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

17.12.2018.

Разлог за продужење рока:
Измена конкурсне документације.

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Рок за достављање понуде је 25.12.2018. године до 09:00 часова. Понуда се сматра
благовременом ако је у горе наведеном року за подношење понуда примљена на адресу:
Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије , Београд, Кнеза Вишеслава 72 ,
Конференцијска сала, без обзира на начин достављања.

Време и место отварања понуда / пријава:
Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати последњег дана рока за подношење
понуда 25.12.2018. године у 09:15 часова на адреси: Завод за спорт и медицину спорта
Републике Србије, Београд Кнеза Вишеслава 72 , Конференцијска сала.
Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица.

Лице за контакт:

javnenabavke@rzsport.gov.rs

Остале информације:
Комисија наручиоца је у складу са одредбом члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама
продужила рок за подношење понуда након извршених измена конкурсне документације.
Деловодни број Обавештења о продужењу рока 01-5907/3-1 од 17.12.2018. године.

