
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:
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ОРН:39831200 – детерџенти; 39811100 – освеживач ваздуха; 39811110 – дозатори за освеживаче ваздуха; 39831230 – средства за растварање масноће; 39831700 – аутоматски дозатор за сапун; 39832100 – прашак за прање посуђа; 39831220 – средства за одстрањивање масноће; 39813000 – паста и прашкови за чишћење; 39831210 – детерџенти за машине за прање судова; 39831600 – средства за чишћење тоалета; 39812100 – средства за глачање подова; 39831300 – средства за чишћење пода; 33721200 – апарати за бријање; 33711900 – сапуни; 33711810 – креме за бријање; 33711610 – шампони; 33711720 – пасте за зубе; 33741200 – лосиони за руке и тело; 33771100 – хигијенски улошци или тампони; 33711710 – четкице за зубе; 33721100 – сечива бријача; 18424300 – рукавице за једнократну употребу; 18141000 – радне рукавице; 33761000 – тоалетна хартија; 33764000 – салвете од хартије; 39224320 – сунђери; 39525600 – крпе за посуђе; 39525810 – крпе за гланцање; 39525100 – крпе за прашину; 39525800 – крпе за чишћење; 39514400 – аутомат за папирне убрусе; 39224340 – корпе за отпатке; 39224100 – метле; 39224310 – тоалетне четке; 39224330 – канте; 24322500 – алкохол; 24316000 – дестилована вода; 19640000 – вреће и кесе за отпад од полиетилена
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