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

       
 

    

Адреса наручиоца:

1000  , 

Интернет страница наручиоца:

w w w .kapit alnaulaganja.vojvodina.gov.rs

Врста наручиоца:

Органи државне управе

Врста поступка јавне набавке:
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!" #$% 16

Продужење рока за подношење: Понуда
Врста предмета:

89:;<=

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:
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Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

13.03.2020.

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

20.03.2020.

Разлог за продужење рока:
Z[\][^_`a[b[ cdcebcfg` - _hb][^bc fghi[ j k[\jle`m` n]l`o`

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
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Време и место отварања понуда / пријава:
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Лице за контакт:

¼½¾¿À½ Á½ÂÃ¿ÄÅÂ¿Æ, ÇÈÉÊË¾¿Ì Í½ Î½Â¾Ë ¾½Ê½ÂÌË:
danica.gavrilovic@vojvodina.gov.rs

ÏËÄË¾½ Ð¾ËÉËÂ¿Æ, ÇÄÈÉÊË¾¿Ì Í½ Î½Â¾Ë ¾½Ê½ÂÌË:
jelena.knezevic@vojvodina.gov.rs

Остале информације:
-

