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

ОШ``Милутин Миланковић`` Раброво

Адреса наручиоца:

Светог Саве бб, 12254 Раброво

Интернет страница наручиоца:

http://osrabrovo.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:
Предмет јавне набавке је ПРЕВОЗ УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ 2020/2021.години
Назив и ознака из општег речника набавке: 60100000- услуге друмског превоза

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

11.08.2020.године

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

14.08.2020.године

Разлог за продужење рока:
Измењена конкурсна документација.
Измена конкурсне документације осам или мање дана пре истека рока за подношење
понуда- чланом 63. став 5. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12,
14/15 и 68/15) прописано је да ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију
осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи
рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

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.
Понуду доставити на адресу: ОШ``Милутин Миланковић`` Раброво, ул.Светог Саве бб, 12254 Раброво са назнаком:
``Понуда за јавну набавку услуге- превоз ученика у школској 2020/2021. години, ЈНМВ број: 1.2.1/2020 - НЕ ОТВАРАТИ``.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до дана 20.08.2020.године, до 10,00 часова.

Време и место отварања понуда / пријава:
Отварање понуда је јавно и обавиће се дана 20.08.2020.године са почетком у 10,30 часова у
просторијама ОШ``Милутин Миланковић`` Раброво, уз присуство овлашћених представника
понуђача.
Уз обавезну употребу дезинфекционих средстава на улазу у школу као и ношење заштитних
рукавица и маске.

Лице за контакт:

Остале информације:
/

Биљана Поповић, секретар школе
osnovnaskolarabrovo@gmail.com

