На основу чл. 63. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015),
Дом здравља “Панчево” објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
- ЈНМВ 12/17 –
1. НАЗИВ НАРУЧИОЦА
Дом здравља Панчево
2. АДРЕСА НАРУЧИОЦА
Милоша Обреновића бр. 2, Панчево
3. ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НАРУЧИОЦА

www.dzpancevo.org
4. ВРСТА НАРУЧИОЦА
Здравствена установа
5. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Јавна набавка мале вредности
6. ВРСТА ПРЕДМЕТА
Набавка услуге
7. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ, НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке је набавка услуге – Осигурање имовине.
Назив и ознака из Општег речника набавке: Услуге осигурања 66510000.
8. ДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
07.06.2017. године
9. ДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЕШТЕЊА О ПРОДУЖЕЊУ РОКА
16.10.2017. године
10. РАЗЛОГ ЗА ПРОДУЖЕЊЕ РОКА
Наручилац је изменио конкурсну документацију након истека рока за подношење понуда због
претходно поднетог захтева за заштиту права пред Републичком комисијом и донетог решења
Републичке комисије на основу којег наручилац има обавезу да измени конкурсну
документацију.
11. ВРЕМЕ И МЕСТО ПОДНОШЕЊА ПОНУДА (нови рок)
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти (на коверту треба залепити Образац 7 из
Конкурсне документације) препорученом пошиљком или лично на адресу писарнице: Дом
здравља Панчево, Милоша Обреновића 2, 26000 Панчево.
Понуда се сматра благовременом ако је у писарницу Дома здравља Панчево пристигла и
заведена пријемним штамбиљем, у року за подношење понуда, закључно са даном 25.10.2017.
године до 10:45 часова, по локалном времену.
Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која није пристигла у писарницу Дома
здравља Панчево и није заведена пријемним штамбиљем, у року за подношење понуда,
закључно са даном 25.10.2017. године до 10:45 часова по локалном времену.

12. ВРЕМЕ И МЕСТО ОТВАРАЊА ПОНУДА
Јавно отварање понуда одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда, дана
25.10.2017. године у 11:00 часова на адреси: Дом здравља Панчево, Милоша Обреновића 2,
26000 Панчево.
13. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ
Милица Јовановић, службеник за јавне набавке, телефон: 013-331-245, радним данима од 0715 сати.
14. ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Наручилац је изменио Конкурсну документацију у делу Услови за учешће у поступку јавне
набавке из чл. 75. и 76. закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова (странe 6/27,
7/27 и 8/27), у свему осталом конкурсна документација је остала истоветна са првобитно
објављеном.
Заинтересована лица морају своје понуде у целини припремити у складу са Изменом конкурсне
документације објављеном дана 17.10.2017. године.
Комисија је, у циљу прегледности и лакшег припремања понуде, припремила пречишћен текст
конкурсне документације који садржи измене конкурсне документације, те понуђач попуњава,
потписује и оверава печатом пречишћен текст конкурсне документације и исти доставља уз
понуду.

