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

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања

Адреса наручиоца:

Београд, Фабрисова 10

Интернет страница наручиоца:

www.ceo.edu.rs

Врста наручиоца:

Остало

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:
артија 1 – Изнајмљивање конференцијских сала опремљених одговарајућом техничком опремом и сваком другом опремом
неопходном за одржавање конференција (назив и ознакa из ОРН: 55120000 - Хотелске услуге за састанке и конференције)
Партија 2 –- Опремање конференцијског простора са комплетном опремом за симултано превођење (понуђач поседује
неопходну стандардну опрему, за потребе симултаног превођења, кабина и слушалице за 60 учесника) као и услуге симултаног
превођења (назив и ознакa из ОРН: 79540000 Услуге усменог превођења; 51300000 - Услуге инсталирања комуникационе
опреме);
Партија 3 – Обезбеђивање превоза учесника конференције (назив и ознакa из ОРН: 60130000 - Услуге друмског путничког
превоза за посебне намене);
Партија 4 – Организовање разгледања града отвореним аутобусом (назив и ознакa из ОРН: 60130000 - Услуге друмског
путничког превоза за посебне намене);
Партија 5 – Организовање свечане вечере (назив и ознакa из ОРН: 55300000 - Услуге ресторана и услуге послуживања храном);

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

06.04.2015

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

09.04.2015

Разлог за продужење рока:
Измена и допуна конкурсне документације

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Крајњи рок за подношење понуда је 15.04.2015. године до 10:30 часова.
Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Београд, Фабрисова 10

Време и место отварања понуда / пријава:
Отварање понуда обавиће се 15.04.2015 године у 11:00 часова, у Заводу за вредновање
квалитета образовања и васпитања, Београду, Фабрисова 10.

Лице за контакт:

Остале информације:

Милијана Арамбашић, имејл адреса је
marambasic@ceo.gov.rs.

