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

Јавно предузеће "Завод за уџбенике", Београд

Адреса наручиоца:

Обилићев венац број 5, 11000Београд

Интернет страница наручиоца:

www.zavod.co.rs

Врста наручиоца:

Државна јавна предузећа

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:
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ УСЛУГЕ, обликована у две партије:
Партија 1: Услуга јавне(фиксне)телефоније са пратећим сервисима
Партија 2: Услуга мобилне телефоније
према приложеној спецификацији и техничкој документацији.
Редни број јавне набавке: ЈНОП 08/2020
: Телекомуникационе услуге – 64200000, Услуге јавне телефоније-64211000-8, Услуге
мобилне телефоније-64212000-5, Интернет мрежа-32412110, Интранет мрежа
32412120,4882500-Интернет сервери.

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

06.07.2020.године

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

29.07.2020.године

Разлог за продужење рока:
У складу са чланом 63.ЗЈН

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Крајњи рок за достављање понуда је до 10.08.2020.године до 10:00часова. Понуда се сматра
благовременом уколико jе примљена од стране наручиоца до наведеног рока.
Отварање понуда ће се обавити 10.08.2020. године у 12:00 часова у просторијама Наручиоца, Обилићев
венац бр.5, Београд, уз присуство овлашћених представника Понуђача који су дужни да пре почетка
отварања понуда приложе оригинал овлашћења потписано и оверено печатом од стране одговорног лица
понуђача и заведено заводним печатом, за присуствовање на отварању понуда, активно учествовање у
отварању понуда и потписивање Записника о отварању понуда, за јавну набавку ЈНОП 08/2020.

Време и место отварања понуда / пријава:
Отварање понуда ће се обавити 10.08.2020. године у 12:00 часова у просторијама Наручиоца,
Обилићев венац бр.5, Београд, уз присуство овлашћених представника Понуђача који су
дужни да пре почетка отварања понуда приложе оригинал овлашћења потписано и оверено
печатом од стране одговорног лица понуђача и заведено заводним печатом, за
присуствовање на отварању понуда, активно учествовање у отварању понуда и потписивање
Записника о отварању понуда, за јавну набавку ЈНОП 08/2020.

Лице за контакт:

Даница Јовановић,Давид Јашић,Милош Велашевић
javne.nabavke@zavod.co.rs

Остале информације:
Заведено дана 29.07.2020.године под бројем 04-4067

