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

Републички хидрометеоролошки завод

Адреса наручиоца:

Кнеза Вишеслава 66, 11030 Београд

Интернет страница наручиоца:

www.hidmet.gov.rs

Врста наручиоца:

Органи државне управе

Врста поступка јавне набавке:

Отворени поступак

Продужење рока за подношење: Понуда
Врста предмета:

Добра

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:
Модернизација падавинског радара LAWR за детектовање просторне расподеле падавина
3235220- резервни делови и прибор за рад,
3811500- опрема за радарски надзор

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

26.08.2014

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

24.09.2014

Разлог за продужење рока:
За јавну набавку у отвореном поступку бр. 14/14 – набавка добара за модернизацију
падавинскиг радара LAWR за потреба РХМЗ-а, а у складу са чл. 63. Закона о јавним набавкама
(Сл.гласник РС 124/2012), наручилац Републички хидрометеоролошки завод продужава рок
за подношење понуда због допуне конкурсне документације односно превода конкурсне
документације на енглески језик.

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Понуде се достављају најкасније до 24.10.2014. године до 12,00 часова. Понуде се достављају поштом или
лично на писарницу Републичког хидрометеоролошког завода, Београд, ул. Кнеза Вишеслава бр. 66, где ће се
доделити датум и час приспећа понуде. Понуда мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена или
откуцана и оверена печатом и потписом овлашћеног лица понуђача на датим обрасцима, у затвореној и
запечаћеној коверти са видљивом назнаком: "Понуда за јавну набавку добара - модернизација падавинског
радара LAWR za детектовање просторне расподеле падавина потребе РХМЗ-а, ЈНМВ бр. 14/14 - НЕ ОТВАРАТИ".
На полеђини коверте обавезно навести назив и адресу понуђача, име контакт особе и контакт телефон.

Време и место отварања понуда / пријава:
Отварање понуда обавиће се 24.10.2014. године са почетком у 12,30 часова у малој сали
Републичког хидрометеоролошког завода.

Лице за контакт:

Остале информације:

Лице за контакт: Бранислава Илић
Контакт тел: 011/3050-863
Еmail: nabavka@hidmet.gov.rs

