На основу члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник
РС'', бр. 124/12, 14/15 и 68/15),
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
ул. Немањина бр. 22-26, Београд
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у отвореном поступку јавне набавке радова
- изградња зграде Привредног и Прекршајног суда у Ужицу редни број 4/2016

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Министарство правде, ул.
Немањина бр. 22-26, Београд, www.mpravde.gov.rs
2. Врста наручиоца: Орган државне управе.
3. Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења
радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из
општег речника набавке: Извођење радова на изградњи зграде Привредног и
Прекршајног суда у Ужицу у ул. Марије Маге Магазиновић бр. 11, 45000000 –
Грађевински радови, 45210000 – Радови на високоградњи, 45300000 – Радови на
грађевинским инсталацијама, 45400000 – Завршни грађевински радови.
4. Датум објављивања позива за подношење понуда: 12. фебруар 2016.
године.
5. Датум објављивања обавештења о продужењу рока: 11. март 2016.
године.
6. Разлог за продужење рока: Дана 3. марта 2016. године Комисија за јавну
набавку је сачинила Измене и допуне конкурсне документације број: 404-0213/2016-12/14. Измене и допуне конкурсне документације су истог дана објављене
на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца. Измене и допуне се
састоје у томе што је у део 6.3 Предмер и предрачун – Образац структуре цене, у
одељак АГ 16. Разни радови, додата још једна позиција – израда пројекта изведеног
објекта и сертификата о енергетским својствима објекта (енергетског пасоша) за
потребе техничког пријема објекта. Истог дана извршена је допуна Предмера и
предрачуна у овом делу и објављена на интернет страници наручиоца, али не и на
Порталу јавних набавки. Дана 11. марта 2016. године, Комисија за јавну набавку је
уочила овај пропуст и објавила допуњен 6.3 Предмер и предрачун – Образац
структуре цене и на Порталу јавних набавки. С обзиром на то да је рок за
подношење понуда понедељак 14. март 2016. године до 13.00 сати, како би се
заинтересованим лицима омогућило да сачине прихватљиве понуде, одлучено је да

се рок за подношење понуда продужи до среде 16. марта 2016. године до 11.00
сати.
7. Време и место за подношење понуда (нови рок): Без обзира на начин
подношења понуде, понуђач мора обезбедити да понуда стигне на Писарницу
наручиоца до 16. марта 2016. године до 11.00 сати, на адресу: Министарство
правде, ул. Немањина бр. 22-26, 11000 Београд.
8. Време и место отварања понуда: Отварање понуда биће обављено у
Министарству правде, ул. Немањина бр. 22-26, Београд, 4. спрат, канцеларија бр.
31; дана 16. марта 2016. године у 11.30 сати.

