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

Центар за социјални рад Пожаревац

Адреса наручиоца:

Улица Моше Пијаде бр.27, 12000 Пожаревац

Интернет страница наручиоца:

http://czsrpozarevac.rs/

Врста наручиоца:

Остало

Врста поступка јавне набавке:

Отворени поступак

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:
Услуга спремања и допремања готових оброка за потребе Центра за дневни боравак деце и
омладине ометене у развоју, бр. 1.3-55110-2662.
Назив и ознака из општег речника набавке: 55523000 – Услуге достављања припремљених
оброка за остала предузећа или установе.

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

09.12.2019

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

12. 12.2019

Разлог за продужење рока:
Измена конкурсне документације осам или мање дана пре истека рока за подношење
понуда- чланом 63. став 5. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12,
14/15 и 68/15) прописано је 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.

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Понуђач подноси понуду са припадајућом документацијом непосредно или путем поште у затвореној коверти или
кутији (затворена на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара) са
назнаком: ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЈН МВ-ОС 1.3-55110-2662 „Услуга спремања и допремања готових оброка за
потребе Центра за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју(не отварати) на адресу: Центра за социјални рад
- Комисија за јавну набавку, 12000 Пожаревац, ул. Моше Пијаде бр. 27
Крајњи рок за подношење понуда је 18. децембар 2019. године до 12,00 часова.
Радно време писарнице за непосредно подношење понуде је сваког радног дана од 7,00-15,00 часова.

Време и место отварања понуда / пријава:
Јавно отварање понуда ће се обавити 18. децембра 2019. године у 12,30 часова, у
просторијама Центра за социјални рад Пожаревац, ул. Моше Пијаде бр. 27, уз присуство
овлашћених представника заинтересованих понуђача.

Лице за контакт:

Особа за контакт је Горан Рајчић
е-пошта: centarpo@gmail.com

Остале информације:
Наручилац је направио исправку и изменио конкурсну документацију на страни 15.
ДОДАТНИ УСЛОВИ тачка 3. -Финансијски капацитет и тачка 4. Пословни капацитет.

