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.cksguca.rs

Врста наручиоца:

Култура

Врста поступка јавне набавке:

Отворени поступак

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. 1/18 су добра и то „Набавка лож уља за потребе Центра за
културу и спорт“, као врсте енергента потребног за грејање целокупне зграде наручиоца у
грејној сезони за 2018.годину.
Ознака из општег речника набавке: 09135100 – лож уље

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

13.02.2018.

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

14.02.2018.

Разлог за продужење рока:
Имајући у виду да је законски рок за правна лица за предају документације за израду
Статистичког биланса за 2017. годину - 28.02.2018. године, а завршног рачуна за претходну
2017. годину - 30.06.2018. године, те да се биланси стања и успеха и Извештај овлашћеног
ревизора или Извештај о бонитету за јавне набавке који издаје АПР са подацима за 2017.
годину могу добити тек након истека законског рока за њихову израду, наручилац је изменио
конкурсну документацију у делу који се односи на годину за коју се достављају предметни
докази. дИстовремено у меду уговора исправљена је техничка грешка приликом куцања у
члану 8 став 1 тачка 6 Уговора.

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
22.2.2018.године до 12 часова на адресу Трг слободе бб, 32230 Гуча

Време и место отварања понуда / пријава:
22.2.2018.године у 13 часова у просторијама наручиоца, на адреси Трг слободе бб, 32230
Гуча, први спрат

Лице за контакт:

Остале информације:

Јован Ковачевић, в.д.директора

