
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:
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	Text1: Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика "Свилајнац" у Свилајнцу
	Text2: Краља Петра Првог бр.64
	Text3: www.poljvet-svil.edu.rs
	Text7: Конкурсна документација је допуњена  седам дана пре истека рока за подношење понуда.
	Text10: Понуђачи су дужни да понуду сачине према упутству наручиоца и да је у писаном облику доставе у запечаћеној коверти/кутији на адресу  наручиоца  Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика „Свилајнац“, ул. Краља Петра Првог бр. 64 са назнаком ''Понуда за јавну набавку добара  бр.О-2/2018 - НЕ ОТВАРАТИ'',  најкасније до дана 11. 06 . 2018. године до 11,00 часова. 
	Dropdown1: [Просвета]
	Text6: 29.05.2018.
	Dropdown4: [Добра]
	Dropdown2: [Отворени поступак]
	Dropdown3: [Понуда]
	Text4: Набавка  намирница за исхрану ученика  обликована по партијама  и то:
1. јунеће, свињско месо и прерађевине - 15110000
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