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

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде,
УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ

Адреса наручиоца:

Грачаничка 8, Београд

Интернет страница наручиоца:

www.upz.minpolj.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:
Јавна набавка услуга систематског прегледа запослених се спроводи у поступку јавне
набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне
набавке. Предмет јавне набавке је набавка услуга систематског прегледа запослених, редни
број 1.2.12. Назив и ознака из општег речника набавке: 85100000 - здравствене услуге

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

27.09.2019. године

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

04.10.2019. године

Разлог за продужење рока:
Извршена је измена конкурсне документацију за ЈН услуга систематског прегледа запослених
бр. 404-02-000429/2019-14 а тиме и продужен рок за подношење понуда.
Измене на стр.13 и 14 обележене жутом бојом.

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Понуде се подносе у затвореној коверти, на адресу: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ, Управа за пољопривредно земљиште, Грачаничка 8, 11000
Београд.
Коверат са понудом мора имати ознаку ,,Понуда за јавну набавку услуга систематског
прегледа запослених, бр. 404-02-000429/2019-14 –НЕ ОТВАРАТИ”, а на полеђини назив
понуђача, адресу и име и телефон лица за контакт
Рок за достављање понуде је 09.10.2019. године до 11:00 сати.

Време и место отварања понуда / пријава:
Јавно отварање понуда одржаће се дана 09.10.2019. године у 12:00 часова у просторијама
Управe за пољопривредно земљиште, Грачаничка 8, 4.спрат, канцеларија број 3, уз присуство
овлашћених представника понуђача.

Лице за контакт:

Остале информације:

Драгана Марковић, тел 011 32 87 865, е-маил
dragana.markovic@minpolj.gov.rs

