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ДОМ ЗДРАВЉА КУЛА 
Трг ослобођења 9 
Број: 3453 
Дана, 22.11.2017.године 
 

 
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 
 

Назив наручиоца: ДОМ ЗДРАВЉА КУЛА 
 
Адреса наручиоца: Трг ослобођења 9, Кула 
 
Интернет страница наручиоца: dzkula.rs 
 
Врста наручиоца: Здравство 
 
Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности 
 
Продужење рока за подношење: Понуда 
 
Врста предмета: Добра 
 
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 
Предмет јавне набавке ЈН број 14/2017 је јавна набавка добра - средства за 
хигијену и дезинфекцију, по партијама, према спецификацији која чини саставни 
део конкурсне документације.  
Назив и ознака из општег речника набавке:  
- 33760000 - тоалетна хартија, марамице, пешкири за руке и салвете 
- 39224100 - метле 
- 39542000 - крпе 
- 39830000 - производи за чишћење 
- 18923100 - врећице 
- 39831200 - детерџенти 
- 39831300 - средства за чишћење пода 
- 39831600 - средства за чишћење тоалета 
- 39832100 - прашак за прање посуђа 
- 33711900 - сапуни 
- 24455000 - средства за дезинфекцију 
 
Датум објављивања позива за подношење понуда: 09.11.2017.године 
 
Датум објављивања обавештења о продужењу рока за подношење понуда: 
22.11.2017.године 
 
Разлог за продужење рока за подношење понуда: 
Члан 63. став 5. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012, 
14/2015 и 68/2015) - измена конкурсне документације осам или мање дана пре 
истека рока за подношење понуда. 
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Време и место подношења понуда (нови рок): 
Рок за подношење понуда је 01.12.2017.године (петак) до 10,30 часова, без 
обзира на начин доставе. 
 
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: Дом здравља Кула, Трг ослобођења 9, 25230 Кула, са 
назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добра - средства за хигијену и 
дезинфекцију, по партијама, партија __________________, ЈН број 14/2017 - НЕ 
ОТВАРАТИ”.  
 
Време и место отварања понуда (нови рок): 
Благовремено достављене понуде биће јавно комисијски отворене дана 
01.12.2017.године (петак) у 11,00 часова, у просторијама Дома здравља Кула, Трг 
ослобођења 9, у Кули, у присуству овлашћених представника понуђача. 
 
Лице за контакт: 
Јасмина Булатовић 
E-mail адреса: dzkula@mts.rs 
Факс: 025 721 246 или 025 723 048. 
 
Остале информације: Нема 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
 


