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

Републичка установа ФИЛМСКЕ НОВОСТИ

Адреса наручиоца:

Булевар војводе Мишића 39а, 11000 Београд,
Република Србија

Интернет страница наручиоца:

www.filmskenovosti.rs

Врста наручиоца:

Култура

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:
Јавна набавка добара: електричне енергије за потребе Филмских новости.
Детаљи су наведени у конкурсној документацији.
Назив и ознака из општег речника набавке: електрична енергија - 09310000

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

26.11.2014.

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

28.11.2014.

Разлог за продужење рока:
Наручилац је изменио конкурсну документацију и ускладио је са Правилима о промени
снабдевача. Пошто је у питању измена конкурсне документације , а до подношења понуда је
остало мање од 8 дана, наручилац је продужио рок за подношење понуда до 09.12.2014.

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Понуде се достављају непосредно или путем поште на адресу: Републичка установа
ФИЛМСКЕ НОВОСТИ Булевар војводе Мишића 39а, 11000 Београд, са назнаком: ,,Понуда за
јавну набавку мале вредности добара – набавка електричне енергије за потребе Филмских
новости - редни број ЈН 1.1.2/2014 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом
уколико је примљена од стране наручиоца до 09. децембра 2014. године до 11.00 часова.

Време и место отварања понуда / пријава:
Јавно отварање понуда обавиће се последњег дана рока за подношење понуда 09.12.2014.
године, са почетком у 12.00 часова, на адреси наручиоца: Београд, Булевар војводе Мишића
39а, спрат први, канцеларија број 15. Уколико рок за подношење понуда истиче на дан који
је нерадни или дан државног празника, отварање понуда ће се обавити први наредни радни
дан са почетком у 12.00 часова

Лице за контакт:

Остале информације:

Јована Кесић: arhiv@filmskenovosti.rs
Божидар Вребац: pravna.sluzba@filmskenovosti.rs

