Наручилац:

СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац,
Радоја Домановића бр.1
Матични бр.: 07151578
ПИБ:
101509490
Текучи рачун: 840-233661-67 код
Седиште:

Управе за трезор Крагујевац

Обавштење о продужењу рока за подношење понуда
у поступку јавне набавке мале вредности услуга
бр. 05/18
Предмет: Услуге осигурања објеката, возила, опреме,
запослених и осигурања од одговорности према трећим
лицима Студентског центра у Крагујевцу

Страна 1 од 1

034/336-065 и 370-036

Тел./Фаx.:
Интернет:

www.studentskicentar-kg.rs/nabavke

Е-маил:

nabavke@studentskicentar-kg.rs

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
На основу члана 55., 57, и 63. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.
124/12, 14/15 и 68/15) установа Студентски центар у Крагујевцу, ул. Радоја Домановића бр.1,
34000 Крагујевац, објављује Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда у поступку јавне
набавке мале вредности број 05/18 за набавку услуга под називом: Услуге осигурања објеката,
возила, запослених и осигурање од одговорности према трећим лицима за потребе установе
Студентски центар у Крагујевцу.
ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ
Наручилац је установа Студентски центар у Крагујевцу, ул. Радоја Домановића број 1 34000
Крагујевац.
Интернет страница наручиоца је www.studentskicentar-kg.rs/nabavke.
ВРСТА НАРУЧИОЦА Просвета
ПОДАЦИ О ВРСТИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Предметна јавна набавка услуга спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности, у складу са
одредбама члана 39. Закона о јавним набавкама («Сл.гласник РС», бр. 124/12 и 14/15).
ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке је јавна набавка услуга број 05/18 под називом: Услуге осигурања објеката,
возила, запослених и осигурање од одговорности према трећим лицима за потребе установе
Студентски центар у Крагујевцу.
Назив и ознака из општег речника набавки
66510000

Услуге осигурања

Врста, опис, количина добара, као и остали елементи понуде дати су у Спецификацији предмета
набавке - Прилог 3 и Обрасцу понуде - Прилог 6 конкурсне документације.
ДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

14.05.2018. године.

ДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЕШТЕЊА О ПРОДУЖЕЊУ РОКА 17.05.2018. године.
РАЗЛОГ ЗА ПРОДУЖЕЊЕ РОКА
Наручилац врши допуну конкурсне документације и објављује обавештење о продужењу рока, у
складу са чланом 63. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15
и 68/15).
ВРЕМЕ И МЕСТО ПОДНОШЕЊА ПОНУДА
Рок за подношење понуда: Понуде се подносе најкасније до 25.05.2018. године до 12:00
часова.
Место подношења понуда: Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште на адресу:
Студентски центар у Крагујевцу, ул. Радоја Домановића бр.1, 34000 Крагујевац, са назнаком на
коверти: ПОНУДА НЕ ОТВАРАТИ, ознаком јавног позива (бр. ____/__), а на полеђини коверте се
читко исписаним пуним називом (пословно име) и адресом понуђача.
ВРЕМЕ И МЕСТО ОТВАРАЊА ПОНУДА
Јавно отварање понуда обавиће се на дан истека рока за подношење понуда - 25.05.2018. године
са почетком у 14:00 часова у просторијама наручиоца, у седишту установе Студентски центар у
Крагујевцу, у ул.Радоја Домановића бр. 1. 34000 Крагујевац.
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ
Драган Шкевин, Саша Милојевић, Вера Максимовић: E–mail: nabavke@studentskicentar - kg. rs

