
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: Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад
	Text2: Хајдук Вељкова 10
	Text3:  www.izzzdiovns.rs
	Text7: Наручилац је изменио и допунио конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за достављање понуда те је у складу са Чланом 63. Став 5. продужио рок за подношење понуда.
	Text10: Нови рок за подношење понуда је 16.01.2020. године до 10,00 часова.Понуде са пратећом документацијом достављају се у затвореној запечаћеној коверти на адресу наручиоца, са назнаком на коверти:„Не отварати – Набавка добара - Средства за одржавање хигијене, ЈН 4-49д/19 (број партије)" поштом или лично у писарницу наручиоца.
	Dropdown1: [Здравство]
	Text6: 13.01.2020. године
	Dropdown4: [Добра]
	Dropdown2: [Отворени поступак]
	Dropdown3: [Понуда]
	Text4: Набавкa добара - Средства за одржавање хигијене - потрошни материјал за обављање делатностиНазив и ознака из општег речника набавке: 39831000 – Препарати за прање (партија број 1)39811000 – Препарати за парфимисање и освежавање просторија (партија број 1)33700000 – Производи за личну негу (партија број 2)39830000 – Производи за чишћење (партија број 3)19640000 – Вреће и кесе од полиетилена (партија број 4)42968000 – Дозатори (партија број 5)33751000 – Пелене за једнократну употребу (партија број 6, партија број 7)33760000 – Тоалетна хартија, марамице, пешкири за руке и салвете (партија број 8)
	Text5: 31.12.2019. године
	Text13: 
	Text11: Јавно отварање понуда обавиће се на дан истека рока за достављање понуда 16.01.2020. године у 10,30 часова у административним просторијама наручиоца.
	Text12: Мирјана Качавенда, дипл.економиста и службеник за јавне набавкеФакс: 021/500-433email: mirjana.kacavenda@izzzdiovns.rs


