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 вредности
Продужење рока за подношење: понуда
Врста предмета: набавка добара - одећа и обућа за децу- кориснике Дому за
децу и омладину « Петар Радовановић» у Ужицу . Назив и ознака из општег
речника набавке: одећа, обућа, пртљаг и прибор 18000000
Партије: Набавка је обликована у 4 партиje, и то:
Партија 1. Разна одећа
Назив и ознакa из општег речника набавке: одећа, обућа, пртљаг и прибор (18000000
), Одећа за спољне услове(18200000), Одевни предмети (18300000)
Партија 2 –Спортска одећа и обућа
Назив и ознакa из општег речника набавке: Спортска одећа (18412000)
Спортска обућа(18820000-3)
Партија 3 – JEANS одећа
Назив и ознакa из општег речника набавке: Одећа за спољне услове (18200000)
Партија 4. Обућа
Назив и ознакa из општег речника набавке: Обућа, осим спортске и заштитне
(18810000)

Датум објављивања позива за подношење понуда: 19.03.2019. године.
Датум објављивања обавештења о продужењу рока: 22.03.2019. године.
Разлог за продужење рока: измена конкурсне документације
Време и место подношења понуда:
Понуђач понуду може поднети непосредно у пословним просторијама наручиоца
у Ужицу, ул. , Немањина 52 у пријемној служби, односно у канцеларији
секретарице наручиоца или путем поште на адресу: Дом за децу и омладину
«Петар Радовановић» Ужице, Немањина 52, 31000 Ужице.
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затвореној на начин
да се приликом отварања може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара
Понуда мора бити са назнаком на предњој страни:
“ Понуда за Јавну набавку одеће и обуће, ЈНМВ бр. 1.1.4/2019, партија
бр.______ - НЕ ОТВАРАТИ“, а на полеђини : тачан назив и адреса понуђача .

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 понуде је 01.04.2019.године до 11,00 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 01.04.2019.године у 11,30
часова. Отварање понуда је јавно. Отварању понуда могу присуствовати сва
заинтересована лица.
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку
отварања понуда:
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени
представници понуђача. Представник понуђача пре почетка поступка
отварања понуда мора предати комисији за јавну набавку писано пуномоћје за
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 следећих
начина:
- са интернет странице наручиоца : www.dompruzice.org.rs
- са Портала јавних набавки: www.portal.ujn.gov.rs.
Лицe за контакт:
Зорица Костић
факс :031/511-347 ,
Е-маил адреса: zoricak@dompruzice.org.rs

