
 
На основу члана  63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 114/12),  
 

РВАЧКИ  САВЕЗ СРБИЈЕ 
Кнеза Михаила 7/2, Београд 

 
Објављује и доставља  

ОБАВЕШТЕЊЕ  
О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 
 
Предмет јавне набавке: Хотелске услуге у Београду  ЈН ОП 6/2015. 
 
Врста поступка: Отворени поступак 
 
Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена. 
 
Датум објављивања позива за подношење понуда: 11. 02. 2015. године 
 
Разлог за продужење рока: Из разлога ђто је измењена Конкурсна документација осам дана и 
мање пре рока истека рока за подношење понуда. 
 
НАЧИН И РОК ПОДНОШЕЊА ПОНУДА: 
 
Понуде се припремају и подносе у складу са позивом Наручиоца и овом конкурсном 
документацијом. Понуђач подноси понуду, непосредно или путем поште, у затвореној 
коверти или кутији, овереној печатом, на адресу Наручиоца: Рвачки савез Србије, Кнеза 
Михаила 7/2,, Београд, (у даљем тексту: адреса Наручиоца), у року од 32 (тридесетдва) дана 
од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, Управе за јавне 
набавке односно до 24. 3. 2015. године, најкасније до 12:00 часова, са назнаком: „ПОНУДА 
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЈНOП: 6/2015 – НЕ ОТВАРАТИ ПРЕ СЕДНИЦЕ ЗА ЈАВНО 
ОТВАРАЊЕ ПОНУДА“. На полеђини коверте односно кутије, мора бити назначен назив и 
адреса понуђача. Понуда мора бити затворена на начин да се приликом отварања понуда може 
са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. Благовременим се сматрају понуде које су, 
примљене од стране Наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда.  
 
5.2 Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
 
5.3 Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 
заједничких понуда.  
 
5.4 У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју 
понуду. Понуђач подноси измену, допуну или опозов понуде, на начин који је одређен за 
подношење понуде, на адресу Наручиоца, са назнаком „ИЗМЕНА/ ДОПУНА/ ОПОЗИВ 
ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ АГЕНЦИЈСКЕ УСЛУГЕ ХОТЕЛА,  ЈНОП: 6/2015 НЕ 
ОТВАРАТИ ПРЕ СЕДНИЦЕ ЗА ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА“.  
 
5.5 Понуде ће бити отворене јавно, 24. 3.  2015. године, у 12:15 часова, на адреси 
Наручиоца. Представници понуђача, изузев директора предузећа, који ће присустовати јавном 
отварању понуда, морају да приложе писано овлашћење издато од стране директора предузећа 
за учешће у поступку отварања понуда са јасном назнаком да се овлашћење односи на 
предметну набавку.  
 



У поступку отварања понуда, активно могу учествовати само овлашћени представници 
понуђача.  
 
У осталом делу Јавни позив остаје непромењен. 
 
                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
 
                                                                                                         
                                                                                                                Милан Јелић 
 
               


