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

Основна школа "Иван Вушовић"

Адреса наручиоца:

Новоражањска 42, Ражањ 37215

Интернет страница наручиоца:

www.skolarazanj.edu.rs

Врста наручиоца:

Просвета

Врста поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке мале вредности

Продужење рока за подношење: Понуда
Врста предмета:

Услуге

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:
Јавна набавка мале вредности broj 1.2.2/2017 - услуга извођења екскурзије за ученике од 1.
до 8. разреда Основне школе " Иван Вушовић" у Ражњу
ОРН: 63516000– услуге организације путовања
Јавна набавка је обликована по партијама
ПАРТИЈА 1 За ученике од првог до четрвтог разреда
ПАРТИЈА 2 За ученике од петог до осмог разреда

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

29.12.2017.

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

05.01.2018.

Разлог за продужење рока:
Измене и допуне конкурсне документације

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
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.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести
називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: ОШ ''Иван Вушовић'' РАЖАЊ, Новоражањска 42, 37215 Ражањ, са назнаком : „Понуда за
јавну набавку мале вредности услуге Извођења екскурзије ученика од 1. до 8. разреда у школској 2017/2018 години ЈН
бр.1.2.2/2017- НЕ ОТВАРАТИ“ Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
12.01.2018. године до 12,00 часова.

Време и место отварања понуда / пријава:
Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати одмах, по истеку рока за подношење
понуда, то јест 12.01.2018. године у 13,00 часова . Отварање понуда ће се обавити у
просторијама ОШ ''Иван Вушовић'' РАЖАЊ, Новоражањска 42, 37215 Ражањ

Лице за контакт:

Остале информације:

Додатна објашњења и информације у вези са припремом
понуде могу се добити писаним путем, поштом или факсом
на број 037/841-112 лице за контакт Милена Марковић,
педагог школе.

