На основу Члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама( „ Службени гласник РС“
бр.124/12,14/15 и 68/15 ) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале
вредности бр.26-I/2017 од 20.02.2017 године
НАРУЧИЛАЦ
УСТАНОВА ЗА СПОРТ СПОРТСКИ ЦЕНТАР „АДА“ЋУПРИЈА
35230 Ћуприја, Булевар ВЈ бр.1
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Наручилац: Установа за спорт спортски центар „АДА“ Ћуприја
Адреса наручиоца : Булевар ВЈ бр.1
Врста наручиоца:Јавна установа
Редни број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности бр.26/2017
Врста поступка :Јавна набавка мале вредности
Врста предмета јавне набавке : Радови
Предмет јавне набавке: Радови на инвестиционом одржавању објекта „Соколски
Дом“. Назив и ознака из општег речника набавке 45410000 – малтерисање
Датум објављивања позива за подношење понуда :24.02.2017
Датум објављивања рока за продужење подношења понуда : 08.03.2017
године
Разлог за продужење рока за подношење
понуда : измена конкурсне
документације.Наручилац је извршио измену конкурсне документације у делу
поглавље IV – Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75 и 76 Закона
ЈН и упуство како се доказује испуњеност тих услова , додатни услови –
неопходан кадровски капацитет иза речи „ или један инжињер грађевинске струке
(важећа лиценца ИКС 800 са лиценцом издатом од стране инжињерске коморе
Србије ) додаје се „ или један дип.грађевински инжињер хидротехничког смера(
важећа лиценца издатом од стране инжињерске коморе Србије)“
Наведена измена је извршена и у обрасцу 5 Конкурсне документације

Наручилац је изменио конкурсну документацију у року за подношење понуда ,и у
складу са Чланом 63. став 5.) Закона о Јавним набавкама („ Сл.Гласник РС“
бр.124/2012,14/2015 и 68/2015.
Рок за подношење понуда : Понуђач је дужан да понуду поднесе до 20.03.2017
до 12 часова на адресу Наручиоца
Место и време отварања понуде: Отварање понуде ће се објавии јавно ,по
истеку рока за подношење понуда дана 20.03.2017 године са почетком у 12
часова и 15 минута у просторијама Наручиоца ,Булевар ВЈ бр.1, Ћуприја
Контакт: Милена Дудић, scadajp@gmail.com Радно време наручиоца је од 7:30 до
15:30 часова
Комисија за јавну набавку БРЈН .26/2017

