
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

Врста предмета:

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:

Датум објављивања позива за подношење 
понуда/пријава:

Датум објављивања обавештења о 
продужењу рока:

Разлог за продужење рока: 

Врста поступка јавне набавке: 

Продужење рока за подношење:



Време и место отварања понуда / пријава:

Остале информације:

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):

Лице за контакт:


	Blank Page

	Text1: ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ПЧЕЛИЦА" Апатин
	Text2: Апатин, Блок 112
	Text3: www.pcelicaapatin
	Text7: Разлог за продужење рока за подношење понуда је измена конкурсне документације у року од осам или мање дана од дана 
	Text10: Нови рок за подношење понуда –  03.03.2017. године до 12,00 часоваНачин и место подношења понуде: Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у овереној затвореној коверти на адресу наручиоца: ПУ «Пчелица» Апатин, ул. Блок 112, 25260 Апатин са обавезном назнаком на лицу коверте:“Не отварати – набавка средстава за одржавање хигијене“, бр. 3/2017, поштом или лично. На полеђини коверте обавезно навести пун назив, адресу, број телефона и факса.  Понуђача као и име особе за контакт и е-маил
	Dropdown1: [Просвета]
	Text6: 23.02.2017.
	Dropdown4: [Добра]
	Dropdown2: [Поступак јавне набавке мале вредности]
	Dropdown3: [Понуда]
	Text4: Предмет јавне набавке бр. 3/2017 је набавка добара – набавка и испорука средстава за одржавање хигијене за потребе ПУ „Пчелица“ Апатин, ул. Блок 112, АпатинОзнака из општег речника набавке: 39830000 – Производи за чишћење (24455000 - Средства за дезинфекцију, 39831220 - Средства за одстрањивање масноће, 39831300 - Средства за чишћење пода, 39831600 - Средства за чишћење тоалета)
	Text5: 14.02.2017.
	Text13: Наручилац је објавио Измене конкурсне докуметације, као и комплетну Конкурсну документацију са изменама.Сва заинтересована лица су у обавези да припреме и поднесу понуду у складу са извршеним изменама, јер ће у супротном иста бити одбијена као неприхватљива
	Text11: Отварање понуда обавиће се у просторијама Наручиоца на адреси ул. Блок 112 Апатин, дана 03.03.2017. године са почетком у 12,30 часова. 
	Text12: Берар Маријана, дипл. правник – 025/773-029 (од 7,00 – 14,00 часова)е- маил: jn.pcelica@gmail.com 


