
OBVESTILO O DODATNIH INFORMACIJAH, INFORMACIJAH O NEDOKONČANEM
POSTOPKU ALI POPRAVKU

PODATKI O OBJAVI, ZA KATERO OBJAVLJATE PREKLIC/POPRAVEK:
številka objave: JN2288/2010; naslov objave: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki;
datum objave: 23.3.2010 8:25:35
Blago; Obvestilo o naročilu
Podatki o naročniku: OSNOVNA ŠOLA ŠKOFJA LOKA - MESTO, ŠOLSKA ULICA 1, SI-4220 ŠKOFJA
LOKA, kontakt: Doris Kužel, v roke: Katarina Peternelj, tel.: 04 506 0011, faks: 04 512 50 48, email:
os.sl-mesto@guest.arnes.si

PREDHODNE INFORMACIJE

II.1.3) Enotni besednjak javnih naročil (CPV) (kot je naveden v izvirnem obvestilu)

Glavni besednjak Dopolnilni besednjak (če je to primerno)

Glavni predmet 15000000

IV.2.3) Obvestilo na TED/SIMAP, na katero se nanaša ta objava (če je to primerno)

Številka obvestila v TED: 2010 /S 59 - 087676 z dne 25/03/2010 (dd/mm/llll)

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE

VI.1) TO OBVESTILO SE NANAŠA NA

ł  Nedokončani postopek
Ł   Ł  Popravek
      ł  Dodatne informacije

VI.3) INFORMACIJE, KI JIH JE TREBA POPRAVITI ALI DODATI

 (če je to primerno, vas prosimo, da pri navedbi mesta besedila ali datumov, ki jih je treba popraviti ali dodati, vedno
navedete ustrezni oddelek in številko odstavka v izvirnem obvestilu)

VI.3.1) Sprememba izvirnih informacij ali objava ni skladna

Ł  Sprememba izvirnih informacij, ki jih je predložil naročnik
ł  Objava se ne sklada z izvirnimi informacijami, ki jih je predložil naročnik
ł  V obojem
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VI.3.2) Obvestilo ali ustrezna razpisna dokumentacija

Ł  V izvirnem obvestilu
ł  V ustrezni razpisni dokumentaciji (za nadaljnje informacije vas prosimo, da si ogledate ustrezno razpisno
dokumentacijo)
ł  V obojem (za nadaljnje informacije vas prosimo, da si ogledate ustrezno razpisno dokumentacijo)

VI.3.3) Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestilu (če je to primerno)

VI.3.4) Datumi, ki jih je treba popraviti v izvirnem besedilu (če je to primerno)

Mesto datumov, ki jih je treba spremeniti: povabilo k oddaji ponudbe - datum oddaje
Namesto: 30/04/2010 12:00
Beri: 05/05/2010 12:00

Mesto datumov, ki jih je treba spremeniti: povabilo - javno odpiranje ponudb
Namesto: 03/05/2010 7:30
Beri: 07/05/2010 7:30

VI.3.6) Besedilo, ki ga je treba dodati k izvirnemu obvestilu (če je to primerno)

DRUGE DODATNE INFORMACIJE

VI.4) Druge dodatne informacije (če je to primerno)

VI.5) DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA:

25/03/2010 (dd/mm/llll)
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