
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:


	Blank Page

	Text1: Установа Студентски центар "Београд"
	Text2: Београд, Светозара марковића 56
	Text3: www.sc.rs
	Text7: Измена конкурсне документације сагласно Члану 63.став 5 Закона о јавним набавкама ( „Сл.гласник РС“ 124/2012, 14/15 и 68/15) , 
	Text10: Рок за подношење понуда је до 12.09.2017.године до 11,30 часова. Понуду доставити на адресу: Установа Студентски центар „Београд“, Београд, Светозара Марковића 56, писарница у приземљу.
	Dropdown1: [Просвета]
	Text6: 30.08.2017.године
	Dropdown4: [Добра]
	Dropdown2: [Отворени поступак]
	Dropdown3: [Понуда]
	Text4: ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ, обликован по партијама,  јавна набавка број Д-48/17 Назив и ознака из општег речника набавки:31210000 Електрични апарати за укључивање и искључивање или заштиту струјних кола31411000 Алкалне батерије31500000 Расветна опрема и електричне светиљке31510000 Електричне сијалице са влакнима31532110 Флуоресцентне цевасте сијалице31651000 Електро-изолационе траке31211300 Осигурачи31224100 Утикачи и утичницеПартија 2. БРАВЕ И ОКОВИ42933000 Аутомати44500000 Алати, браве, кључеви, шарке, спојни елементи, ланци и опруге14811300 Брусне плоче31660000 Угљене електроде44530000 Вијци44512800 ОдвијачиПартија 3. КОДИРАНИ ЦИЛИНДАР- ЦИЛИНДАР ЗА БРАВУ ЗА СПЕЦИЈАЛАН СИСТЕМ ЗАКЉУЧАВАЊА И КЉУЧЕВИ44521110 Браве за вратаПартија 4 МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ MATЕРИЈАЛ39224200 Четке39224210 Четке за бојење44831300 Кит44800000 Боје, лакови и смоле44820000 Лакови44000000 Грађевинске конструкције и материјали, помоћни производи у грађевинарству (изузев електричних апарата)
	Text5: 07.08.2017.године
	Text13: 
	Text11: Oтварање понуда   обавиће се  истог дана ,  по истеку рока за подношење понуда , односно  12.09.2017.године, у просторији наручиоца, Установе  Студентски центар „Београд“, Београд, Светозара Марковића 56 , у  сали  за састанке на првом спрату  по следећем распореду:Партија 1. ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ -  12,00 часоваПартија 2. БРАВЕ И ОКОВИ -  12,45 часоваПартија 3. КОДИРАНИ ЦИЛИНДАР- ЦИЛИНДАР ЗА БРАВУ ЗА СПЕЦИЈАЛАН СИСТЕМ ЗАКЉУЧАВАЊА И КЉУЧЕВИ -  13,30 часоваПартија 4. МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ MATЕРИЈАЛ -  14,15 часова
	Text12: Бранкица Петровић-Поповиће-маил : nabavke@sc.rs


