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

Предшколска установа ''Сунце“

Адреса наручиоца:

Ул. Вука Караџића број 4
32300 Горњи Милановац

Интернет страница наручиоца:

www.pusuncegm.org

Врста наручиоца:

Просвета

Врста поступка јавне набавке:

Отворени поступак

Продужење рока за подношење: Понуда
Врста предмета:

Добра

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:
Предмет јавне набавке је набавка добара – Набавка материјала за спремање хране за потребе ПУ "Сунце"
Назив и ознака из општег речника набавке је шифра:
-ПАРТИЈА 1 -свеже месо, ОПН 1511000
- ПАРТИЈА 2 - месне прерађевине, ОПН 1513000
- ПАРТИЈА 3 - конзервирана и смрзнута риба, ОПН 1522000
- ПАРТИЈА 4 - млеко и млечни производи, ОПН 1550000
- ПАРТИЈА 5 - свежа јаја, ОПН 1510000
- ПАРТИЈА 6 - хлеб и други пекарски производи, ОПН 15811000
- ПАРТИЈА 7 - свеже воће, ОПН 1530000
- ПАРТИЈА 8 - свеже поврће, ОПН 1530000
- ПАРТИЈА 9 - конзервирано воће и поврће, ОПН 15331400
- ПАРТИЈА 10 - смрзнуто воће и поврће, ОПН 15331170
- ПАРТИЈА 11 - кондиторски производи и други производи широке потрошње, ОРН 15800000

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

14.02.2018.

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

19.03.2018.

Разлог за продужење рока:
Због измене конкурсне документације мање од осам дана пре истека рока за подношење
понуда

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Нови рок за подношење понуда је 23.03.2018. до 13 часова.
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се
први пут отвара.
Понуду доставити на адресу: Предшколска установа ''Сунце“
Ул. Вука Караџића број 4, Горњи Милановац

Време и место отварања понуда / пријава:
Отварање понуда одржаће се у просторијама наручиоца; Предшколска установа ''Сунце“
Ул. Вука Караџића број 4, Горњи Милановац
Отварање понуде обавиће се 23.03.2018. године у 13,15

Лице за контакт:

Остале информације:

Телефон: 032/712-363; телефон/факс: 032/720-551

