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

Институт за стандардизацију Србије

Адреса наручиоца:

Стевана Бракуса 2, 11030 Београд

Интернет страница наручиоца:

www.iss.rs

Врста наручиоца:

Остало

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 мале вредности добара – набавкa рачунара са софтверском
пакетима, монитора, штампача и опреме за читање бар кодова за потребе Института за
стандардизацију Србије ЈНМВ, бр. 4/2019Д; ( поновљени поступак); шифра и назив из општег
речника набавке: 30200000 –Рачунарска опрема и материјал.

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

15.05.2019.

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

22.05.2019

Разлог за продужење рока:
Измене и допуне конкурсне документације

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Понуђач подноси понуду препорученом пошиљком или лично на адресу наручиоца: Институт за
стандардизацију Србије, Стевана Бракуса бр. 2, 11030 Београд, у запечаћеној коверти са назнаком на
предњој страни ,,Понуда за јавну набавку мале вредности, јнмв бр. 4/2019Д НЕ ОТВАРАТИ”. На полеђини
коверте видљиво назначити назив, адресу, факс и телефон понуђача, као и име особе за контакт.
Благовременом понудом се сматра понуда приспела на адресу наручиоца најкасније до 28.05.2019. године
до 10,00 часова.
Неблаговременом ће се сматрати понуда која је поднета по истеку рока за подношење понуда, коју ће
наручилац вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Време и место отварања понуда / пријава:
Поступак јавног отварања понуда спровешће се дана 28.05.2019. године у 10,15 часова од
стране Комисије за јавну набавку, у просторијама наручиоца, на адреси Стевана Бракуса бр.
2, 11030 Београд.

Лице за контакт:

Остале информације:

Јелена Дојчин

