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

УСТАНОВА СПОРТСКО-ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР "БАЈИНА
БАШТА"

Адреса наручиоца:

ул. Кнеза Милана Обреновића бр. 34/2

Интернет страница наручиоца:

www.taradrina.com

Врста наручиоца:

Остало

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 је набавка светиљки са ЛЕД изворима светлости за унутрашње
осветљење спортске хале у Бајиној Башти.
Назив и ознака из општег речника: 31500000 – Расветна опрема и електричне светиљке

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

31.08.2017. године

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

06.10.2017. године

Разлог за продужење рока:
Измена конкурсне документације у складу са чл. 63. став 5. Закона о јавним набавкама ("Сл.
гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), а након пријема Закључка о обустављању
поступка по захтеву за заштиту права од стране Републичке комисије за заштиту права у
поступцима јавних набавки бр. 4-00-1248/2017 од 20.09.2017. године који је Наручилац
примио дана 05.10.2017. године и завео под бројем 443/2017.

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Понуда се подноси непосредно (лично) или путем поште, на адресу наручиоца УСТАНОВА СПОРТСКО-ТУРИСТИЧКИ
ЦЕНТАР "БАЈИНА БАШТА", ул. Кнеза Милана Обреновића бр. 34/2, 31250 Бајина Башта. Понуда ће се сматрати
благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до дана 10.10.2017. године до 14:00 часова у писарници
наручиоца, или на поменуту адресу наручиоца. Као меродавно време се сматра време на службеном сату у писарници
наручиоца. Понуђач може да поднесе понуду са назнаком "Понуда за јавну набавку мале вредности добара – набавка
светиљки са ЛЕД изворима светлости за унутрашње осветљење спортске хале у Бајиној Башти, НЕ ОТВАРАТИ", с тим што
може општу доказну документацију, доставити у посебној коверти. Наручилац не одговара за оштећења коверте
настале у транспорту и за неадекватно достављење понуде. Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Време и место отварања понуда / пријава:
Јавно отварање понуда ће се спровести истог дана, по истеку рока за подношење понуда,
дана 10.10.2017. године у 14:15 часова.

Лице за контакт:

Информације у вези са предметном јавном набавком могу
се добити сваког радног дана у периоду од 07:00 до 15:00
часова, Бојан Нешковић - службеник за јавне набавке,
контакт e-mail: stcbbasta@gmail.com;

Остале информације:
Напомена: Пријем поднесака и мејлова се остварује радним данима, тј. од понедељка до
петка, у времену од 07:00 часова до 15:00 часова. Поднесак који је послат мејлом након
15:00 часова, нерадним данима (субота и недеља) и данима који су Законом о државним и
другим празницима у Републици Србији одређени као нерадни дани, сматраће се да је
примљен од стране наручиоца првог следећег радног дана у 07:00 часова.
Број обавештења о продужењу рока за подношење понуда: 446/17
Датум: 06.10.2017. год.
Бајина Башта

