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

Општинска управа општине Горњи Милановац

Адреса наручиоца:

Таковска 2
32300 Горњи Милановац

Интернет страница наручиоца:

www.gornjimilanovac.rs

Врста наручиоца:

Градска и општинска управа

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. 1/2016 су услуге – Закуп локала за ликовну галерију
Назив и ознака из општег речника набавке је шифра: РА02 - Закуп

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

14.01.2016.

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

15.01.2016.

Разлог за продужење рока:
Рок је продужен јер је:
1) првобитни рок (21.01.2016. године) грешком одређен. Закон о јавним набавкама налаже да рок за подношење понуда не
може бити краћи од осам дана од дана објављивања позива за подношење понуда. Како је у предметном поступку позив за
подношење понуда објављен 14.01.2016. године, рок за подношење понуда не може бити ранији од 22.01.2016. године. Из
наведених разлога врши се продужење рока за подношење понуда и нови рок је 22.01.2016. године до 12,00 часова.
2) документација је измењена у делу V, тачка 9.1. конкурсне документације, тако да уместо:
„Плаћање уговорене вредности вршиће се месечно, у једнаким ратама у динарима, од 1. до 5. дана у месецу, за текући месец“
треба да стоји:
„Плаћање уговорене вредности вршиће се месечно, у једнаким ратама у динарима, од 1. до 5. дана у месецу, за претходни
месец“

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Нови рок за подношење понуда је 22.01.2016. до 12 часова.
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин
да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача
и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Општинска управа Горњи Милановац, Таковска 2, 32300 Горњи Милановац са
назнаком: ,,Понуда за јавну набавку бр. 1/2016 – Закуп локала за ликовну галерију - НЕ ОТВАРАТИ”.

Време и место отварања понуда / пријава:
Отварање понуда одржаће се у просторијама наручиоца - ул. Таковска бр.2 - канцеларија бр.
25 а. Отварање понуде обавиће се 22.01.2016. године у 12:10 часова

Лице за контакт:

Остале информације:

Иван Антић 032/515-0047
e-mail: jn@gornjimilanovac.rs

