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:

Услуге

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.3/17 су услуге под називом „Услуге штампе промотивних
материјала за потребе Центра за културу и спорт општине Лучани у Гучи“, као врсте осталих
услуга штампе које подразумевају штампу материјала за потребу промоције манифестација
чији је организатор наручилац, као и штампу новогодишњег рекламног материјала ( плаката,
постера, диплома, зидних и стоних календара, позивница и честитки) за потребе наручиоца,
као и њихову испоруку наручиоцу.
Ознака из општег речника набавке: 79823000 – Услуге штампања и испоруке

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

1.3.2017.године

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

6.3.2017.године

Разлог за продужење рока:
Наручилац је редефинисанио своје потребе у погледу штампе одређених ставки наведених конкурсном
документацијом услед недовољне количине новчаних средстава. Такође због техничких грешака приликом израде
техничке спецификације, наручилац је исте морао да исправи и самим тим да продужи рок за достављање понуда.
С обзиром да је измена техничке спецификације, а самим тим и конкурсне документације извршена на цитиран
начин 3 дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је продужио рок за достављање понуда са
9.3.2017.године, на 13.3.2017.године.
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):
13.3.2017.године до 12 часова на адреси наручиоца, Трг слободе бб, 32230 Гуча

Време и место отварања понуда / пријава:
13.3.2017.године у 13 часова у згради наручиоца, Трг слободе бб, Гуча

Лице за контакт:

Наташа Мајсторовић, в.д.директора

Остале информације:
Рок је продужен за 4 дана имајући, у складу са чланом 63 став 5 Закона о јавним набавкама
и тачком 14 поглавља V Конкурсне докукументације.

