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

ИЗДАВАЧКИ ЗАВОД ФОРУМ

Адреса наручиоца:

21000 Нови Сад, ул. Војводе Мишића 1/III

Интернет страница наручиоца:

www.forumliber.rs

Врста наручиоца:

Култура

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:
Набавка услуге штампања књига на мађарском језику у оквиру 4 Партија.
Партија 1 - набавка услуге штампања књиге аутора Јаноша Бањаија на мађарском језику, под
насловом: " Író(k), könyv(ek), prózá(k)".
Партија 2 - набавка услуге штампања књиге Кароља Хармата на мађарском језику, под насловом:
"Krisztus a gyógyszertárban".
Партија 3 - набавка услуге штампања уџбеника за учење мађарског језика од следећих аутора:
Едит Андрић, Ливија Ђенђеши и Балинт Хетеши, под насловом: "SZIA! JÓ NAPOT! VISZLÁT!" (треће
издање).
Партија 4 - набавка услуге штампања приручника за учење мађарског језика од следећих аутора:
Едит Андрић, Ливија Ђенђеши и Балинт Хетеши, под насловом: "SZIA! JÓ NAPOT! VISZLÁT!" (треће
издање).
Ознака из општег речника набавке: 79810000 - Услуге штампања.

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

04.03.2015.

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

05.03.2015.

Разлог за продужење рока:
Измена и допуна тачке 3. подтачке 4) Конкурсне документације.

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Понуде, са припадајућом документацијом , достављају се у затвореној и запечаћеној коверти
на адресу Наручиоца: Издавачки завод "Форум", Нови Сад, Војводе Мишића бр. 1., 3. спрат,
канцеларија бр. 22., са попуњеним попратним обрасцем залепљеног на полеђини коверте.
Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца до 16.03.2015.
године до 10.00 часова

Време и место отварања понуда / пријава:
Јавно отварање понуде Комисија ће обавити 16.03.2015. године, у 10 часова и 30 минута у
просторијама Наручиоца у Новом Саду, ул. Војводе Мишића бр. 1., 3. спрат.

Лице за контакт:

Остале информације:

Илдико Илиа, ел. адреса: iliaildiko@gmail.com

