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

Завод за интелектуалну својину

Адреса наручиоца:

Кнегиње Љубице 5, Београд

Интернет страница наручиоца:

www.zis.gov.rs

Врста наручиоца:

Органи државне управе

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: Услуге израде и штампања, обликован у четири партије: партија 1 израда и штампање образаца о признатом праву, партија 2 – израда и штампање
сигурносних налепница са варијабилном нумерацијом, партија 3 – израда и штампање
фасцикле и партија 4 – израда и штампање билтена за потребе Центра за едукацију и
информисање.
Назив и ознака из јединственог речника јавних набавки: 79810000 – Услуге штампања,
79821000 – Услуге завршне обраде у штампању, 22462000 – Рекламни материјал.

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

28.3.2019. године

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

29.3.2019. године

Разлог за продужење рока:
Измена конкурсне документације

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Понуђачи су дужни да своје понуде, заједно са траженом документацијом, искључиво у
затвореним ковертама, доставе најкасније до 8.4.2019. године, до 14,00 часова,
препорученом пошиљком на адресу: Завод за интелектуалну својину, Кнегиње Љубице бр. 5,
11000 Београд, или личном предајом на шалтеру писарнице Завода у приземљу на истој
адреси, са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ – ПОНУДА ЗА ЈН БР. 1/2019”.

Време и место отварања понуда / пријава:
Отварање понуда је јавно и одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда, дана
8.4.2019. године, у 14,10 часова на адреси Кнегиње Љубице 5, Београд, канцеларија број 120,
у присуству чланова Комисије за предметну јавну набавк

Лице за контакт:

Остале информације:
/

Владимир Танкосић, телефон 011/2025861

