ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Назив наручиоца: Дом за децу и омладину „ Петар Радовановић “ Ужице
Адреса наручиоца: Ужице , Немањина 52
Интернет страница наручиоца: www.dompruzice.org.rs
Врста наручиоца: установа социјалне заштите
Врста поступка јавне набавке: јавне набавке мале вредностиПродужење рока за подношење: понуда
Врста предмета: Прдмет набавке су добра- кухињска опреме
Назив и ознака из општег речника набавке: 39700000-9 Апарати за домаћинство
Опис предмета садржи природу и обим добара и основна обележја добара, као и
место и рокове у којима се испоручују и монтирају добра и приказан је у
конкурсној документацији
Датум објављивања позива за подношење понуда: 17.11.2016. године.
Датум објављивања обавештења о продужењу рока: 18.11.2016. године.
Разлог за продужење рока: измена конкурсне документације
Време и место подношења понуда: Понуде се достављају непосредно или
путем поште у затвореној коверти на адресу: Дом за децу и омладину «Петар
Радовановић» Ужице, Немањина 52, 31000 Ужице, са назнаком ,,Понуда за јавну
набавку добара – кухињска опрема , ЈН бр. 1.1.9/2016 - НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте навести назив, седиште, телефон и име особе за
контакт.
Понуђач може поднети само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео
понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као
подизвођач, нити може да учествује у више заједничких понуда.
Рок за подношење понуда је 26. 11. 2016.године до 12,00 часова .
Понуде које буду стигле до наведеног рока сматраће се ''Благовременом
понудом'' и узеће се у разматрање. Неблаговремене понуде се неће отварати и
по окончању поступка отварања ће бити враћене понуђачу уз повратницу, са
назнаком да је иста поднета неблаговремено.
Напомена: Уколико понуђач подноси понуду путем поште, без обзира да ли је
послао понуду обичном, препорученом пошиљком или путем брзе поште,
релевантна је једино чињеница када је наручилац понуду примио, односно да ли
је наручилац примио понуду пре истека рока за подношење понуда (у којој

ситуацији ће понуда бити благовремена), те није релевантан моменат када је
понуђач послао понуду.
Време и место отварања понуда: Отварање понуда ће се обавити у малој сали
Дома за децу и омладину «Петар Радовановић» у Ужицу, улица Немањина 52
дана 26.11. 2016.године у 12,30 часова Отварање понуда је јавно. Отварању
понуда може присуствовати свако заинтересовано лице а у поступку отварања
понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача који
су дужни да пре почетка отварања понуда комисији за јавну набавку поднесу
овлашћење за активно учешће у поступку отварања понуда.,оверено печатом
и потписом овлашћеног лица, као и личну карту на увид.
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса
где је конкурсна документација доступна:
Измењена Конкурсна документација може бити преузета на један од начина:
-лично/ непосредно у просторијама наручиоца у Дому за децу и омладину
«Петар Радовановић» Ужице, ул. Немањина 52, канцеларија секретара Дома,
сваким радним даном у времену од 10,00-14,00 часова све до истека рока за
достављање понуда,
-на интернет адреси : www.dompruzice.org.rs или
-са Портала управе за јавне набавке: portal.ujn.gov.rs.
Лицe за контакт:
Зорица Костић
факс :031/511-347 ,
Е-маил адреса: zoricak@dompruzice.org.rs

