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

Centar za socijalni rad Požarevac

Адреса наручиоца:

Ulica Moše Pijade broj 27, 12000 Požarevac

Интернет страница наручиоца:

nema

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 бр. 1.1.1 (план набавки за 2020) интерни број 1.3-55110-163 су добра
- бензин и дизел гориво и то:
- евро премиум бмб 95
- евро дизел
-Горива - шифра у општем речнику јавних набавки - 09132100-безоловни бензин
- 09134200-дизел гориво

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

13.03.2020. godine

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

20.03.2020. godine

Разлог за продужење рока:
Због увођења ванредне ситуције од стране Владе Републике Србије Наручилац ће изменити
конкурсну документацију и продужити рок за достављање понуда онако како је то
предвиђено конкурсном документацијом и тако омогућити свим потенцијалним понуђачима
да своје понуде доставе у року. Наручиоц је узео у обзир тренутну ситуацију и то да све
фирме и компаније раде у отежним условима са смањеним капацитетима, као и да је
ограничена слобода кретања, такође је узео у обзир и да пошта на територији Републике
Србије за сада несметано функционише.

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Нови рок за подношење понуда је 27. март 2020. године до 12:00 часова, на адресу Центар за
социјални рад Пожаревац, ул. Моше Пијаде бр. 27, 12000 Пожаревац

Време и место отварања понуда / пријава:
Време отварања понуда је одмах након истека рока за подношење понуда 27. март 2020.
године до 12:30 часова, у просторијама Центара за социјални рад Пожаревац, ул. Моше
Пијаде бр. 27, 12000 Пожаревац

Лице за контакт:

Горан Рајчић
Е - mail адреса centarpo@gmail.com

Остале информације:
Наручилац ја изменио конкурсну документацију на страни 1, 9 и 10, измена се односи на рок
за достављање понуда и отварања понуда.
Наручилац је узео у обзир да тренутно пошта у Републици Србији и даље несметано
функционише и испоручује пошту. Наручилац ће пратити даљи развој ситуације и пратити
препоруке од стране Владе Републике Србије.

