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

Природно-математички факултет

Адреса наручиоца:

Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3

Интернет страница наручиоца:

www.pmf.uns.ac.rs

Врста наручиоца:

Просвета

Врста поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке мале вредности

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:
Предмет јавне набавке је добро – Материјал за посебне намене (електроинсталациони, водоводни и
канализациони, профили и цеви, столарски, молерско - фарбарски), по партијама.
Назив и ознака из општег речника јавних набавки je:
- партија број 1 - електроинсталациони материјал, 31500000 расвета опрема и електричне светиљке, 31680000
електрични материјал и прибор,
- партија број 2 - водоводни и канализациони материјал, 39370000 водоводна инсталација, 44100000 грађевински
материјали и припадајући производи, 44163000 цеви и арматура, 44167000 различити прибор за цеви,
- партија број 3 - профили и цеви, 44163100 цеви,
- партија број 4 - столарски материјал, процењене вредности, 44191000 – разни грађевински материјал од дрвета,
44192100 – други разни грађевински материјал и 44520000 – браве, кључеви, шарке и
- партија број 5 - молерско - фарбарски материјал, 24910000 лепкови, 44111400 боје и зидне облоге, 44800000 боје,
лакови и смоле.

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

28. септембра 2016. године

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

07. октобра 2016. године

Разлог за продужење рока:
Услед измена Конкурсне документације, сагласно одредби члана 63. став 5. Закона о
јавним набавкам.

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Рок за подношење понуда је17.10.2016. године до 09,00 часова, на
Природно-математичком факултету у Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића 3, соба 5
-приземље.

Време и место отварања понуда / пријава:
Јавно отварање понуда обавиће се 17.10.2016. године у 10,00 часова, на
Природно-математичком факултету у Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића 3, II спрат, клуб
Департмана за математику и информатику и Департмана за физику.

Лице за контакт:

Остале информације:

Славко Ћурчић,службеник за јавне набавке
Телефон 021 485 27 13

