
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

Врста предмета:

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:

Датум објављивања позива за подношење 
понуда/пријава:

Датум објављивања обавештења о 
продужењу рока:

Разлог за продужење рока: 

Врста поступка јавне набавке: 

Продужење рока за подношење:



Време и место отварања понуда / пријава:

Остале информације:

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):

Лице за контакт:
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	Text7: Веза Допис ( додатна питања и појашњења ) бр.11569 /1 објављен дана.13.07.2016. године у коме је наведен разлог за продужење рока  достављања понудаНа ваше питање: У тендерској документацији сте навели параметре које тканина мора да испуњава. Да би се урадиле анализе тканине на све ове параметре потребно је минимум 6 дана, јер испитивање одређених параметара захтева физички времена. Уз све то тканину треба обезбедити дати на испитивање и након анализа потребно је пар дана за израду узорака. За све ово сте дали рок доставе понуде 7 дана.Захтевамо да се продужи рок за достављање понуде на минимум 15 дана. У супротном се ствара сумња да је овај јавни позив објављен за унапред познатог понуђача. Одговарамо:Наручилац, је размотрио ваше сугестије и сагласио се да су ваше примедбе оправдане и да ће из горе наведених разлога, које је навео потенцијални понуђач, односно, неопходност да се повећа број дана за достављање понуда у односу на рок који је дат у јавном позиву ( осам дана) да би се предузеле све неопходне, захтеване конкурсном документацијом, радње потенцијалних понуђача, продужити рок достављања понуда, а све у циљу на обостраног задовољства у виду реализације предметне набавке.
	Text10: Понуде се достављају непосредно,у затвореној коверти или кутији,затворене на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, а са назнаком: „Понуда за ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 12/16 Добра – Набавка заштитних летњих униформи за здравствену службу и радних униформи за техничку службу“, на адресу : „Градски завод за хитну медицинску помоћ Београд “, 11000 Београд, Бул.Франше д`Епереа 5 (писарница соба 14). На полеђини коверте назначити назив понуђача, адресу, телефон, особу за контакт. Печатом оверити место затварања понуде.Понуда са варијантама није дозвољена. Понуда са варијантама биће одбијена.Понуде се припремају и подносе у складу са Законом о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ број 124/2012, 14/15 и 68/15), Позивом за подношење понуде и конкурсном документацијом. Позив за подношење понуда за за јавну набавку мале вредности је објављен на Порталу јавних набавки, Порталу јавних набавки града Београда и на интернет адреси Градског завода за хитну медицинску помоћ из Београда. Благовременом понудом сматраће се понуда приспела на адресу Завода до 27.07.2016. године до 10,00 часова, без обзира на начин доставе. Понуда приспела по истеку датума и сата одређених у Позиву за подношење понуде, сматраће се неблаговременом, наручилац ће је по окончању поступка отварања вретити неотворену на адресу понуђача или овлашћеном представнику, уколико исти присуствује поступку јавног отварања понуда, са назнаком да је неблаговремена.
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