ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИЗНАВАЊУ КВАЛИФИКАЦИЈЕ
Назив наручиоца:

ʺ̸̛̯̦̌̌ ̨̡̛̛̣̯̖̍̍̌ "ʹ̨̛̱̥̬̍ ʻ̨̛̖̦̌̔̏̓"
˄̨̭̯̦̌̏̌ ̡̱̣̯̱̬̖ ̨̔ ̶̨̨̛̦̦̣̦̌̌̐ ̸̦̠̌̌̌̚

Адреса наручиоца:

ʦ̨̨̠̖̏̔ ʺ̛̛̹̓̌ 35, 14000 ʦ̨̤̖̌̏

Интернет страница наручиоца:

http://www.maticnabiblioteka-va.org.rs/

Врста наручиоца:

ʶ̱̣̯̱̬̌

Врста предмета:

Добра

Врста поступка:

ʶ̴̶̡̨̛̛̛̛̣̦̏̌̌ ̨̡̪̭̯̱̪̌

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:
ʿ̬̖̥̖̯̔ ̠̦̖̌̏ ̡̦̖̌̍̌̏ ̬̍. 1/2016 ̭̱ ̨̬̔̍̌ – ʻ̡̌̍̌̏̌ ̡̧̛̐̌ ̌̚ ̨̡̛̛̣̯̖̱̍̍
ʽˀʻ: 22113000 – ʶ̧̛̖̐ ̌̚ ̨̡̛̛̣̯̖̖̍̍

Време за које се признаје квалификација (од - до):
15.07.2016. - 15.07.2019

Датум ажурирања листе кандидата и рок за подношење пријава у квалификационом
поступку:

ʸ̛̭̯̌ ̡̛̦̯̌̔̔̌̌ ̖̓ ̛̛̯̍ ̛̙̱̬̬̦̌̌̌ 15.01.2017. ̨̛̦̖̐̔
ˀ̨̡ ̌̚ ̨̨̧̪̦̹̖̖̔ ̛̪̬̠̌̏̌ ̠̖ 15.01.2017. ̨̛̦̖̐̔ ̨̔ 10 ̸̨̭̌̏̌

Позив за подношење пријава у квалификационом поступку:
ʿ̛̬̠̱̌̏ ̨̛̛̭̯̯̔̌̏ ̦̌ ̬̖̭̱̌̔: ʺ̸̛̯̦̌̌ ̨̡̛̛̣̯̖̍̍̌ "ʹ̨̛̱̥̬̍ ʻ̨̛̖̦̌̔̏̓", ˄̨̭̯̦̌̏̌ ̡̱̣̯̱̬̖
̨̔ ̶̨̨̛̦̦̣̦̌̌̐ ̸̦̠̌̌̚a, ʦ̨̨̠̖̏̔ ʺ̛̛̹̓̌ 35, 14000 ʦ̨̤̖̌̏, ̭̌ ̡̨̦̦̥̌̌̚: ,,ʿ̛̬̠̌̏̌ ̌̚ ̠̦̱̌̏
̡̦̱̌̍̌̏ ̨̬̔̍̌ – ʻ̡̌̍̌̏̌ ̡̧̛̐̌ ̌̚ ̨̡̛̛̣̯̖̱̍̍, ʵʻ ̬̍ 1/2016 - ʻʫ ʽ˃ʦʤˀʤ˃ʰ”.

Начин преузимања конкурсне документације, односно адресa интернет странице где
је конкурсна документација објављена:

ʶ̨̡̡̦̱̬̭̦̌ ̶̨̡̛̱̥̖̦̯̠̔̌̌ ̭̖ ̨̥̙̖ ̛̪̬̖̱̖̯̚ ̛ ̦̌ ̛̦̯̖̬̦̖̯ ̛̬̖̭̌̔ ̸̶̨̛̦̬̱̌̌
http://www.maticnabiblioteka-va.org.rs/ ̛ ʿ̨̬̯̣̱̌ ̵̛̠̦̌̏ ̡̛̦̌̍̌̏ http://portal.ujn.gov.rs.

Лице за контакт:

ʤ̡̣̖̭̦̬̌̔̌ ˕̛̱̬̓, ̛̪̣̔. ̡̨̨̛̖̦̥̭̯̌
ʫ-mail ̬̖̭̌̔̌: xandar.djuric@gmail.com; ̴̨̯̖̣̖̦ 064/159-167

Остале информације:
ʸ̛̭̯̌ ̡̛̦̯̌̔̔̌̌ ̡̨̛̠̥ ̠̖ ̛̪̬̦̯̌̌̚ ̴̡̡̛̛̛̣̠̏̌̌̏̌: ʺʤʶʤˀ˃ ʪ.ʽ.ʽ. ʻ. ʥ̨̖̬̐̌̔, ʸʤʧ˄ʻʤ
ʪ.ʽ.ʽ. ʥ̨̖̬̐̌̔, „EVROBOOK“, ʥ̨̖̬̐̌̔, ʿˀʽʺʫ˃ʫʵ, ʻ̨̛̏ ˁ̌̔, ʪʫʸˇʰ, ʥ̨̖̬̐̌̔, ʽʪʰˁʫʵʤ,
ʥ̨̖̬̐̌̔, „CLIO”, ʥ̨̖̬̐̌̔, ʤˀˈʰʿʫʸʤʧ, ʻ̨̛̏ ʥ̨̖̬̐̌̔, ˁʽʸʤˀʰˁ, ʻ̨̛̏ ˁ̌̔, ʿˋʫʸʰˉʤ, ˋ̸̡̌̌,
ˋʤˀʽʥʻʤ ʶʼʰʧʤ, ʿ̨̛̖̯̬̬̦̏̌̌̔, “BOOK BRIDGE“, ʥ̨̖̬̐̌̔, ʤʶʤʪʫʺˁʶʤ ʶʼʰʧʤ, ʻ̨̛̏ ˁ̌̔,
ʿʰʶʽʺ, ʻ̨̛̏ ˁ̌̔, ʤʧʽˀʤ, ʯ̧̛̬̖̦̦̌, ʪʫˀʫ˃ʤ, ʥ̨̖̬̐̌̔, ʶˀʫʤ˃ʰʦʻʰ ˉʫʻ˃ʤˀ, ʥ̨̖̬̐̌̔, ʰʶ,
ʯʽˀʤʻʤ ˁ˃ʽʵʤʻʽʦʰ˖ʤ, ʻ. ˁ̌̔, ʵˀʵ ʪ.ʽ.ʽ., ʥ̨̖̬̐̌̔, ʽ˃ʦʽˀʫʻʤ ʶʼʰʧʤ, ʥ̨̖̬̐̌̔, „PROPOLIS
BOOKS“, ʥ̨̖̬̐̌̔, ʦ˄ʸʶʤʻ ʰʯʪʤʦʤˌ˃ʦʽ, ʥ̨̖̬̐̌̔, ˁ˃˄ʪʰʽ ʥʫˋʶʫˀʫʶ, ʻ̨̛̏ ˁ̌̔,
ʧʫʽʿʽʫ˃ʰʶʤ, ʥ̨̖̬̐̌̔, ˇʫʪʽʻ, ʥ̨̖̬̐̌̔, ʿʸʤ˃ʽʻʫ˄ʺ, ʻ̨̛̏ ˁ̌̔, ʺʸʤʪʰʻˁʶʤ ʶʼʰʧʤ,
ʥ̨̖̬̐̌̔, ʯʤʪ˄ʮʥʰʻʤ ʤʻʪˀʫʵʫʦʰ˖, ʥ̨̖̬̐̌̔, „KRUG COMMERCE“, ʥ̨̖̬̐̌̔.

