
 

 

 

ОПШТИНА ИВАЊИЦА 

Венијамина Маринковића 1 

О б ј а в љ у ј е 

следеће: 

 
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА БРОЈ 1 
 

у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку услуге социјалне 
заштите –дневни боравак за лица са посебним потребама-по партијама 

ЈНМВ 2/2017 
1.Назив, адреса и интернет страница наручиоца: 
Назив Наручиоца: Општина Ивањица 
Адреса: ул Венијамина Маринковића број 1, 32250 Ивањица 
ПИБ: 101886934 
Матични број: 07221142 
Шифра делатности:8411 
Интернет страница Наручиоца: www.ivanjica.gov.rs 
2. Врста наручиоца: Општинска управа 

3. Врста поступка јавне набавке: Поступак мале вредности.  

4. .Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки:  
Набавка услуге социјалне заштите–дневни боравак за лица са посебним 
потребама-по партијама 
 
Партија 1 – Дневни боравак за децу и младе са вишеструким сметњама у развоју и 
телесним инвалидитетом - 25 корисника 

Назив и ознака из општег речника набавке: 85312110- дневне услуге у заједници за 
децу 

 
Партија 2 – Дневни боравак за децу, младе и одрасле са интелектуалним сметњама – 
33 корисника 
Назив и ознака из општег речника набавке: 85312120- дневне услуге у заједници за 
особе са инвалидитетом и младе особе 
 
5.Датум објављивања позива за подношење понуда: 14.02.2017 
 
6.Датум објављивања обавештења о продужењу рока: 17.02.2017 

 
7.Разлог за продужење рока:Због измене и допуне конкурсне документације од стране 
наручиоца за јавну набавку услуге социјалне заштите–дневни боравак за лица са 



посебним потребама-по партијама, ЈНМВ 2/2017, осам или мање дана пре истека 
рока за подношење понуда наручилац продужава рок за достављање понуда.  
 
8.Време и место подношења понуда (нови рок): Понуђач понуду подноси непосредно 
или путем поште у затвореној коверти или кутији на адресу: ОПШТИНА 
ИВАЊИЦА, Венијамина Маринковића број 1, са назнаком: 
,,Понуда за јавну набавку услуге социјалне заштите - дневни боравак за лица са 
посебним потребама, партија број ____, ЈН 2/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”,  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 и број телефона понуђача 
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да 
се први пут отвара.  
Без обзира на начин подношења понуде, понуђач мора обезбедити да понуда стигне на 
писарницу Наручиоца до дана 23.02.2017. године до 11:00 часова да би се сматрала 
благовременом. 
 
9.Место, време и начин отварања понуда:Отварање понуда обавиће се 
23.02.2017.године у 11:30 часова у просторијама ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА, Венијамина 
Маринковића број 1, канцеларија број 35. 
 
10.Лицa за контакт:Додатна обавештења и информације заинтересовани могу добити 
на адреси наручиоца или преко контакт телефона:032/601-415-лице за контакт  Биљана 
Видић и Милка Каплановић, на број 664-425.Број факса: 032/661-821 
 
 
 
 
 
 

       
  

 
 
          
 
 


