АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
11180 БЕОГРАД 59
објављује
OБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
Назив наручиоца:

АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД

Адреса наручиоца: 11180 БЕОГРАД 59
Интернет страница наручиоца:
Врста наручиоца:

www.antb.rs

Остало

Врста поступка јавне набавке: ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Врста предмета:

Услуга

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Потрошни материјал и тонери за штампаче и мултифункцијске уређаје
30125110 – Тонер за ласерске штампаче и телефакс машине;
30125120 – Тонер за фотокопир апарате;
Датум објављивања позива за подношење понуда/пријава: 12.11.2019.
Датум објављивања обавeштења о продужењу рока: 18.11.2019.
Разлог за продужење рока: Измена конкурсне документације.
Време и место подношења понуде (нови рок): 26.11.2019.
Понуду је потребно доставити у писаном облику, у затвореној коверти, на адресу:
АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
Шпанских Бораца 3, Зграда Б
11070 Нови Београд
АРХИВА АНТ-а
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
„ Потрошни материјал и тонери за штампаче и мултифункцијске уређаје''
БРОЈ 15/19
На предњој страни коверте или кутије обавезно написати текст "ПОНУДА- НЕ ОТВАРАЈ",
а на полеђини коверте или кутије читко уписати назив и адресу понуђача. Понуду
доставити у затвореној коверти или кутији до 26.11.2019. године до 12:00 часова.
Време и место отварања понуда/пријава:
Јавно отварање понуда биће спроведено дана 26.11.2019. године у згради Шпанских
Бораца 3, Зграда Б, у 13:00 часова..

Остале информације:
Понуђачи који лично предају понуде, у обавези су да писаним путем обавесте
Наручиоца о свом доласку ради предаје, односно присуствовања отварању. У
обавештењу је потребно навести назив понуђача и податке о лицу које ће поднети
понуду, односно присуствовати отварању понуда. Податке је потребно доставити на
следећу емаил адресу: javne.nabavke@antb.rs. Наведене податке неопходно је
доставити како би Наручилац благовремено обавестио Security службу Blue Centra,
ради уласка у контролисани део зграде.
У случају доставе понуде путем поште, потребно је користити искључиво брзу пошту
тј. курирску службу (PostExpress, DHL и слично). Наведену понуду назначити на
следећу адресу:
АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
Шпанских Бораца 3, Зграда Б
11070 Нови Београд
АРХИВА АНТ-а
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

