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Адреса наручиоца: Балканска 13

Назив наручиоца:

Интернет страница наручиоца: wилпi:ер
Врста наручиоца:

s

Државнајавна,предуsеfiа

Врста поступка јавне набавке: ОтвореНи:поступзк
Продужење рока за подношење : ~lонуда
Врста предмета:

Услуiге

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
Опис'предмета набавкв:.Поправка и сервисирање лифтова
t Партија' 1: Сервис и одржавање iiифтова за;потребе ТЦ Београд
.
,,. .
. . . : . . . :.
. :
: ..Партија;2, Редован годишњи преглед лифтова
и сервисирања
за потребе ТЦ Нови Сад:
~ Гlартија 3. Услуга
::. поправке
.
. .,
.. лифта
,,
..
ТЦ Крагујевац
и сервисирања лифта за потребе
Партија '4: Услуга поправке
:.
,
.
Партија 5: Поправка и сервисирање лифтова за потребе ТЦ Краљево (ТО Јагодина
Партија 6: Поправка и сервисирање лифтова :за потребе ТЦ Краљево (ТО Чачак
лифтова
за потребе ТЦ Ниш
Партија 7.. Сервиси и одржавање
.,
, :.
:. . . .
~ Партија 8: Сервиси и одржавање лифтова:за потребе ТЦ Ниш; (ТО Зајечар)
Назив из општег речника набавке: Услуге одржавања лифтова Ознака из општег речника
► набавке: 50750000г
`
Датум објављивања позива за подношење понуда:
08.112018.године.-~~.
Датум објављивања обавештења о продужењу рока:
; 07 12 2018 године '
Разлог за продужење рока:
Измена конкурсне,документације у складу са чл.63.3ЈFi
Време и место подношења понуда :
у затвореној коверти (запакованој,пошиљци) лично у писарницу или :Понуда се подноси
,
адресу:
на
поштом
. .
ЈП ''Електрогпривреда :Србије°: . Београд; :.Одељење º за набавке ,ТЦ Краљево,: Димитрија ;
Туцовиfiа: 5, 36000 : Краљево уз назнаку: ,;НЕ ОТВАFАТИ., - ПОНУДА ЗА .ЈАВНУ НАБАВКУ ;
'= број ЈН/8300/0102/2017`°
УСIIУГА ;- Поправка
. и сервисирање лифтова,, ПАFТИЈА
Последњи 'дан рока за; подношење понуда, .односно даryм и сат рока за подношење понуда ;
17.1'2:2018.године Ао 10:30 часова.

Bpeme Li mec-ro o-raapaH.a noHyga:
JaBHO:OTBapaEbe hoHy,galo6aatAfie cegaHa.17.12.2018,.rciAM He.y.11.00 4aCOBa y carvA aa cacTaHKe
31-papie Ha- ajpeci JJMMI4TpL1Ja tyi.tOamha 6poj 6, 36000:Kparbeao, no-,
,Ha .111 cnpa-ry nochopHe
,
PW:Aocrleily,npmjema- noHyga.

.11mLie aa KOHTaKT:
sanja:ceran
P,a,r4Ho Bpee HapyHMoLta: noHegehDaleneraK og 07.30 gO 15.30 gacoaa

Ocrane mwipopmagmje:

