
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: Дом ученика средњих школа "Бранково коло" Нови Сад
	Text2: 21000 Нови СадЕпископа Висариона бр. 3
	Text3: www.dombrankovokolo.rs
	Text7: Измена конкурсне документације
	Text10: Нови рок за подношење понуда истиче 26.12.2017. у 11,00 часова.Понуде се достављају на адресу: Дом ученика средњих школа "Бранково коло" Нови Сад21000 Нови Сад, Епископа Висариона бр. 3, приземље, секретаријат Дома.
	Dropdown1: [Просвета]
	Text6: 22.12.2017.
	Dropdown4: [Услуге]
	Dropdown2: [Поступак јавне набавке мале вредности]
	Dropdown3: [Понуда]
	Text4: УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊАОзнака ОРН: 79710000 Услуге обезбеђења
	Text5: 14.12.2017.
	Text13: Обилазак локације на којој ће се вршити физичко техничка заштита лица и имовине обавезан је за све заинтересоване понуђаче.Заинтересована лица - понуђачи дужни су да изврше обилазак локације на којој ће се вршити физичко техничка заштита лица и имовине, а ради упознавања са специфичностима објекта Наручиоца и прибављања информација неопходних за припремање понуде. Представник Понуђача који врши обилазак локације дужан је да представнику Наручиоца преда Овлашћење за обилазак локације, оверено потписом и печатом одговорног лица Понуђача. Обилазак локације обавиће се у 25.12.2017. године у периоду од 10,00 до 14,00 часова.Лицу које је извршило обилазак локације, представник Наручиоца ће уручити Изјаву о обиласку локације и упознавању са специфичностима и условима за извршење услуге, који ће оверити потписом и печатом.Понуђачи су обавезни да  уз понуду доставе Изјаву из претходног става.
	Text11: ОТВАРАЊЕ ПОНУДА одржаће се 26.12.2017. године у 13,00 часова у просторијама наручиоца:Дом ученика средњих школа "Бранково коло" Нови Сад21000 Нови Сад, Епископа Висариона бр. 3 - канцеларија директора.
	Text12: Драгица Самарџићnabavke@dombrankovokolo.rs


