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

Основна школа ''Станоје Миљковић'', Брестовац

Адреса наручиоца:

Ул. Маршала Тита бр. 199, 19229 Брестовац

Интернет страница наручиоца:

osstanojemiljkovic.nasaskola.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:
ЈН број 05/2017
Предмет набавке: услуге организовања путовања (извођење ђачке екскурзије за школску
2017/2018 год., за период април/мај 2018. год.)
Ознаке из општег речника набавке:
- 55110000 - хотелске услуге
- 55310000 - услуживање у ресторанима
- 55320000 - услуживање оброка
- 63514000 - услуге туристичког водича
- 63515000 - услуге путовања
- 63516000 - услуге организације путовања

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

03.11.2017. године

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

09.11.2017. године

Разлог за продужење рока:
Кашњење у објављивању документације на Порталу јавних набавки- Позив за подношење
понуда Дел. бр.808 од 03.11.2017. год и Конкурсна документација Дел. бр.810 од 03.11.2017.
год., објављени су 06.11.2017. године уместо 03.11.2017. године.

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Нови рок - време и место подношења понуда: 17.11.2017. године до 12,00 часова, понуде се
подносе поштом, на адресу: ОШ ''Станоје Миљковић'' у Брестовцу, Ул. Маршала Тита бр.199,
19229 Брестовац, са назнаком на предњој страни коверте-'' Понуда за јавну набавку мале
вредности по партијама- извођење екскурзије, наставе у природи за ученике ОШ ''Станоје
Миљковић'' у Брестовцу у школској 2017/2018 години, број 05/2017- ''НЕ ОТВАРАТИ''.

Време и место отварања понуда / пријава:
Нови рок - време и место отварања понуда: 17.11.2017. године. Отварање понуда обавиће
се јавно одмах по истеку рока предвиђеног за достављање понуда дана 17.11.2017. године у
12,15 часова у просторијама школе.

Лице за контакт:

Остале информације:
-

Мирко Миладиновић, секретар школе
Тел. 030/ 436- 860

