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

Центар за културу и спорт општине Лучани у Гучи

Адреса наручиоца:

Трг слободе бб, 32230 Гуча

Интернет страница наручиоца:

www.ckasguca.rs

Врста наручиоца:

Култура

Врста поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке мале вредности

Продужење рока за подношење: Понуда
Врста предмета:

Добра

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 бр.6/17 су добра под називом „ Набавка постељине за потребе
опремања Дома трубача “. Предмет јавне набавке обухвата набавку једне комплетне
гарнитуаре хотелске постељине за опремање објекта Дом трубача у Гучи, и то: ћебади,
јастука, чаршава , јоргана, јорганских навлака, пешкира и сл. на начин предвиђен
спецификацијом добра, као и њихову испоруку наручиоцу.
Ознака из општег речника набавке: 39512000 - Постељина

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

28.3.2017.године

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

3.4.2017.године

Разлог за продужење рока:
Наручилац је oдговором на питање број 297-6/17-2 од 3.4.2017.године изменио конкурсну
документацију 2 дана пре истека рока за подношење понуда.
Како је чланом 63 став 5 Закона о јавним набавкама предвиђено да ако наручилац измени
или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење
понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о
продужењу рока за подношење понуда, то је наручилац поступио на начин предвиђен
Законом.

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
10.4.2017.године до 11 часова на адреси наручиоца, Трг слободе бб, 32230 Гуча

Време и место отварања понуда / пријава:
10.4.2017.године у 12 часова у згради наручиоца, Трг слободе бб, Гуча

Лице за контакт:

Наташа Мајсторовић, в.д.директора

Остале информације:
Рок је продужен за 5 дана имајући, у складу са чланом 63 став 5 Закона о јавним набавкама
и тачком 14 поглавља V Конкурсне докукументације.

