Република Србија
ЦЕНТАР ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ
НЕСРЕЋА У САОБРАЋАЈУ
33 Број: 404-00-3622/2018-8
Датум: 20. април 2018. године
Београд

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за јавну набавку
мале вредности, набавка горива
ЈН бр. 4/2018, набавка обликована у 2 партије:
Партија 1- ЕВРО ДИЗЕЛ
Партија 2 - Гасно уље екстра лако евро ЕЛ
1. Назив, адреса и званична интернет страница Наручиоца:
Центар за истраживање несрећа у саобраћају, Немањина 11, 11000 Београд (адреса
седишта пословних просторија: Чакорска 6, Београд)
Интернет страница : www.cins.gov.rs
2. Врста наручиоца: државни орган/посебна организација
3. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
4. Врста предмета јавне набавке: добра
5. Предмет јавне набавке: набавка горива обликована у 2 партије: Партија 1- ЕВРО
ДИЗЕЛ и Партија 2 - Гасно уље екстра лако евро ЕЛ, за потребе Наручиоца
Назив и ознака из општег речника набавке: 09130000 – нафта и дестилати
6. Датум објављивања позива за подношење понуда: 18. април 2018. године
7. Датум објављивања обавештења о продужењу рока: 20. април 2018. године
8. Разлог за продужење рока: На основу члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15, 68/15), продужава се рок за подношење
понуда у поступку јавне набавке мале вредности, ЈН бр. 4/2018- набавка горива
обликована у 2 партије Партија 1- ЕВРО ДИЗЕЛ и Партија 2 - Гасно уље екстра лако
евро ЕЛ, из разлога што је Наручилац извршио измену конкурсне документације, а
како би заинтересовани понуђачи имали времена да благовремено припреме понуде.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда објавиће се на Порталу јавних
набавки.
9. Време и место подношења понуда (нови рок): Понуђач подноси понуду
непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се
приликом отварања понуда са сигурношћу може утврдити да се први пут отвара. На

полеђини коверте или кутије навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача
о навести називи и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Центар за истраживање несрећа у саобраћају, Чакорска 6,
11000 Београд, са назнаком: Понуда за јавну набавку горива и мазива, ЈН бр.
4/2018, Партија __ - НЕ ОТВАРАТИ“ .
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу
предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и
сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка
вратити неотворену понуђачу.
Рок за достављање понуда је 30. април 2018. године до 12.30. часова.
10. Време и место отварања понуда: Јавно отварање понуда ће се обавити 30. априла
2018. године у 13.00 часова у просторијама пословног седишта Наручиоца, Чакорска 6,
Београд.
11. Лице за контакт: Марија Малиновић, marija.malinovic@cins.gov.rs
12. Остале информације: Измене и допуне конкурсне документације ускладу са
чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12,
14/15 и 68/15), објављене су на Порталу јавних набавки и на званичној интернет
страници Наручиоца.
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