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ЗЗЈЗ СОМБОР
Комисија за јавну набавку мале вредности
Број: ЈНМВ 8/2015
Дана : 26.08.2015.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

На основу члана 63. став 5 Закона о јавним набавкама (“СЛ.гласник 124/12), Наручилац:Завод за
јавно здравље Сомбор, ул. Војвођанска бр.47, Сомбор; обавештава све заинтересоване да се у поступку
јавне набавке мале вредности ЈНМВ 8/2015 набавка горива (ознака из општег речника набавке-
09100000 - гориво) продужава рок за достављање понуда.

 Рок за достављање понуда је 03.09.2015. до 11:30 часова
 Јавно отварање понуда одржаће се дана 03.09.2015. у 12:00 часова у просторијама Завода за

јавно здравље Сомбор, ул. Војвођанска бр.47 Сомбор
 датум објављивања позива: 25.09.2015. године
 датум објављивања обавештења: 26.09.2015. године
 разлог за продужење рока: Уважавањем примедби заинтересованог лица изменили смо начин

пондерисања, те стога продужили рок за један дан.

Обавештење је објављено на сајту ЗЗЈЗ Сомбор, www.zzjzsombor.org и на сајту Управе за јавне
набавке.

Комисија за ЈНМВ 8/2015
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