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

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ БЕОГРАДА

Адреса наручиоца:

Палмира Тољатија 1, 11070 Нови Београд

Интернет страница наручиоца:

www.arhiv-beograda.org

Врста наручиоца:

Култура

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 услуга штампања књига „Први Светски Рат у фондовима ИАБ –
Водич (приређивачки рад)“ и „Библиографија радова о Првом Светском Рату (библиотечки
фонд Историјског архива Београда)“ за потребе Наручиоца Историјског архива Београда
Назив и ознака из општег речника набавке: услуге у вези са штампањем - 79800000-8.

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

06.11.2018.године

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

13.11.2018.године

Разлог за продужење рока:
Накнадном провером услед техничке грешке Наручилац је извршио промену конкурсне
документације у Техничкој карактеристици услуга

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Рок за достављање понуда је 15.11.2018. год. до 10,00 часова на писарници Историјског архива Београда, Ул. Палмира Тољатија бр.
1. Понуда се доставља на начин који омогућава да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут
отвара. На понуди треба да стоји назнака „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ ШТАМПАЊА КЊИГА „ПРВИ СВЕТСКИ РАТ У
ФОНДОВИМА ИАБ – ВОДИЧ (Приређивачки рад)“ и „БИБЛИОГРАФИЈА РАДОВА О ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ (библиотечки фонд
Историјског архива Београда“, број ЈН:1.2.7/18 – НЕ ОТВАРАТИ ПРЕ СЕДНИЦЕ ЗА ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА“.
Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена од стране наручиоца до назначеног датума и часа. Наручилац ће, по
окончању поступка јавног отварања понуда, вратити понуђачима неотворене све неблаговремено поднете понуде, са назнаком да
су поднете неблаговремено.

Време и место отварања понуда / пријава:
Јавно отварање понуда обавиће Комисија, истог дана по истеку рока за подношење понуда,
дана 15.11.2018. године у 10,30 часова у просторијама наручиоца, Палмира Тољатија бр. 1,
Канцеларија Помоћника директора за правне, материјално – финасијске послове и
информације, канцеларија број 208.

Лице за контакт:

Остале информације:

Све информације у вези јавне набавке можете добити на
e-mail bojan.draskic@arhiv-beograda.org контакт особа
Бојан Драшкић, дипл. правник

