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Назив и адреса наручиоца: ПУ „Чаролија“ Вршац, Ђуре Јакшића 3, 26300 Вршац 

Интернет страница наручиоца: http://www.pucarolija.com/ 

Број: 182/26-2015 

Датум: 06.03.2015. године 

ОБАВЕШТЕЊЕ 

о продужењу рока за подношење понуда 

1. Продужава се рок за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара-

материјал за одржавање хигијене, по партијама. 

2. Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности. 

3. Врста предмета набавке: Добра. 

4. Опис предмета набавке: Материјал за одржавање хигијене, по партијама. 

 

     ПАРТИЈА 1 – ХЕМИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ЧИШЋЕЊЕ 

     Назив и ознака из општег речника набавке:  

     39831000-Препарати за прање,  

     39811000-Препарати за парфимисање и освежавање просторија,  

     33741000-Производи за негу руку 

 

     ПАРТИЈА 2 – СРЕДСТВА ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈУ 

     Назив и ознака из општег речника набавке:  

     39820000-Органска површинска активна средства 

 

     ПАРТИЈА 3-ИНВЕНТАР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ 

     Назив и ознака из општег речника набавке:  

     39224000-Метле, четке и други производи разних врста 

 

     ПАРТИЈА 4-ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ 

     Назив и ознака из општег речника набавке:  

     33760000-Тоалетна хартија, марамице, пешкири за руке и салвета 

 

5. Разлог за продужење рока: Измена конкурсне документације пет дана пре истека  

     рока за подношење понуда. 

 

Нови рок - време и место подношења понуда:  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.  
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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: Предшколска установа „Чаролија“ Вршац, ул. Ђуре 

Јакшића бр. 3, 26300 Вршац, са назнаком: 

 

 ,,Понуда за јавну набавку добара-материјал за одржавање хигијене, обликован по 

партијама, ЈН бр. 182/2015 - НЕ ОТВАРАТИ“. 

 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 

12.03.2015. године до 12,00 часова. 

 

6. Нови рок - време и место отварања понуда: Благовремено достављене понуде биће јавно 

комисијски отворене у Предшколској установи „Чаролија“ Вршац, 26300 Вршац, ул. Ђуре 

Јакшића бр. 3, у канцеларији секретара, дана 12.03.2015. године са почетком у 12:30 

часова.  

Понуде ће се отварати редоследом којим су примљене/заведене од стране Наручиоца.  

Отварање понуда је јавно и отварању може присуствовати свако заинтересовано лице а 

представници понуђача, који присуствују јавном отварању понуда, морају Комисији 

наручиоца поднети овлашћење за учешће у поступку отварања понуда. 

 

7. Лице за контакт: Радмила Цветићанин, e-mail: racunovodstvo@pucarolija.com                                        


