Дел.бр.

27-7/2018

Београд, 19.04.2018. године
На основу члана 63. став 5. и Прилога 3Ж Закона о јавним набавкама (''Службени гласник
Републике Србије'', број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Назив Наручиоца:
КАРАТЕ ФЕДЕРАЦИЈА СРБИЈЕ.
Адреса Наручиоца:
ул. Македонска број 28/II, 11000 Београд.
Интернет адреса Наручиоца:
office1@karateserbia.org
office2@karateserbia.org
www.karateserbia.org
Врста Наручиоца:
Грански спортски савез.
Врста поступка јавне набавке:
Јавна набавка мале вредности која се спроводи од стране више Наручилаца у складу са
чланом 50. Закона о јавним набавкама. Наручиоци:
- КАРАТЕ ФЕДЕРАЦИЈА СРБИЈЕ и
- КАРАТЕ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ.
Предметни поступак јавне набавке мале вредности спроводи Наручилац – КАРАТЕ
ФЕДЕРАЦИЈА СРБИЈЕ, на основу Овлашћења број 67-1 од 07.04.2018. године датог од
стране Наручиоца – КАРАТЕ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ.
Врста предмета:
Набавка добара.
За добра и услуге - опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника
набавке:
Јавна набавка мале вредности број 07/2018 – Набавка рачунарске опреме у циљу
организовања Европског првенства за сениоре у каратеу у месецу мају 2018. године у
Новом Саду.
30230000 – Рачунарска опрема; 30213300 – Стони (декстоп) рачунари; 30213100 –
Преносиви (Laptop) рачунари и 30232110 – Ласерски рачунари.
Датум објављивања Позива за подношење понуда:
13.04.2018. године.

Датум објављивања Обавештења о продужењу рока за подношење понуда:
19.04.2018. године.
Разлог за продужење рока за подношење понуда:
Измене и допуне Конкурсне документације у складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним
набавкама (''Службени гласник Републике Србије'', број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), а у
вези са прецизирањем техничке спецификације елемената предмета јавне набавке, према
потребама Наручиоца у циљу организовања Европског првенства за сениоре у каратеу од
10.05. до 13.05.2018. године.
Време и место подношења понуда (нови рок):
Понуде се могу поднети непосредно у пословним просторијама Наручиоца – КАРАТЕ
ФЕДЕРАЦИЈА СРБИЈЕ, на адреси: ул. Македонска број 28/II, 11000 Београд и путем
поште на начин који је предвиђен у Конкурсној документацији број 27-5/2018 од
13.04.2018. године, која је објављена на Порталу јавних набавки и на интернет
презентацији Наручиоца на дан 13.04.2018. године, односно на начин који је предвиђен у
Изменама и допунама Конкурсне документације број 27-6 од 19.04.2018. године, које су
објављене на Порталу јавних набавки и на интернет презентацији Наручиоца на дан
19.04.2018. године, на адресу: ул. Македонска број 28/II, 11000 Београд, до дана
25.04.2018. године до 09.30 часова. Као меродавно рачуна се време предаје понуде на
писарници Наручиоца, а не време предаје понуде у Пошти.
Место, време и начин отварања понуда:
Поступак отварање понуда ће бити одржан у пословним просторијама Наручиоца –
КАРАТЕ ФЕДЕРАЦИЈА СРБИЈЕ, на адреси: ул. Македонска број 28/II, 11000 Београд, на
дан 25.04.2018. године у 10.00 часова.
Лице за контакт:
Кајица Каличанин
office1@karateserbia.org
office2@karateserbia.org

КОМИСИЈА:
1. Александар Михаиловић дипл.инж.маш. – Председник Комисије
2. Милош Селаковић дипл.прав.

– Члан Комисије

3. Кајица Каличанин

– Члан Комисије

