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

Пољопривредна школа са домом ученика "Соња
Маринковић"

Адреса наручиоца:

Илије Бирчанина 70, Пожаревац

Интернет страница наручиоца:

www.poljsk.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 број 9/2019 су услуге организације ђачке екскурзије за ученике
Пољопривредне школе са домом ученика „Соња Маринковић“ у Пожаревцу у 2019. години.
ОРН: Услуге путничких агенција и сличне услуге – 63510000

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

18.2.2019.

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

26.2.2019.

Разлог за продужење рока:
Рок се продужава јер је наручилац извршио изену конкурсне документације. На страни 4/29
Конкурсне документације за јавну набавку мале вредности број 9/2019 – Организација ђачке
екскурзије, број 551/4 од 18.2.219. године, у делу „План и програм путовања“ за партију 1 –
Матурска екскурзија за школску 2018/2019, техничком грешком је као дан поласка одређен
5. мај 2019. године, уместо 9. мај 2019. године. У циљу отклањања техничке грешке,
наручилац је извршио измену конкурсне документације.

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Понуде доставити на адресу: Пољопривредна школа са домом ученика „Соња Маринковић“,
Илије Бирчанина 70, 12000 Пожаревац, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуга –
организација ђачке екскурзије број 9/2019 партија/е ___ – НЕ ОТВАРАТИ”.
Крајњи рок за достављање понуда је 4.3.2019. године до 10,00 часова.

Време и место отварања понуда / пријава:
Јавно отварање понуда обавиће се 4.3.2019. године у 10,30 часова у Пољопривредној школи
са домом ученика "Соња Маринковић" у Пожаревцу, улица Илије Бирчанина 70.

Лице за контакт:

Остале информације:

Александар Миленковић
sekretar@poljsk.edu.rs
065 541 15 62

