
Висока техничка школа 

струковних студија у Крагујевцу  

Број: 01-837 

16.08.2019. године  

Крагујевац  

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за јавну набавку  

 мале вредности- набавка рачунарске опреме, бр. 2/2019 
 

1. Назив  Наручиоца: Висока техничка школа струковних студија у Крагујевцу 

2. Адреса Наручиоца: Косовска 8, 34000 Крагујевац  

3. Интернет страница Наручиоца: www.vts.edu.rs 

4. Врста наручиоца: установа  

5. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности  

6. Врста предмета јавне набавке: добра  

7. Опис предмета јавне набавке: Рачунарска опрема  

Назив и ознака из општег речника набавке: Рачунарска опрема и материјал – 30200000 

8. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.  

9. Датум објављивања позива за подношење понуда: 12.08.2019. године  

10. Датум објављивања обавештења о продужењу рока: 16.08.2019. године  

11. 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- набавка рачунарске опреме, бр. 2/2019 

из разлога што је Наручилац извршио измену конкурсне документације, а како би 

заинтересовани понуђачи имали времена да благовремено припреме понуде.  

12.  Време  и  место  подношења  понуда (нови  рок):  Рок за достављање понуда је 23. 

август 2019. године  до 11 часова.  

Понуду доставити на адресу:  Висока техничка школа струковних студија у Крагујевцу, 

улица Косовска 8, 34000 Крагујевац, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара – 

набавка Рачунарске опреме, редни број 2/2019- НЕ ОТВАРАТИ”. 

13. Време и место отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се  23. августа 

2019. године у 12 часова, у просторијама наручиоца на адреси :  Косовска 8 у Крагујевцу. 

14. Лице за контакт: Мирослава Прокић, e- mail адреса: office@vts.edu.rs.  
 

15. Остале информације: Измене Kонкурсне 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.  

                                                           Комисија за јавну набавку  мале вредности бр. 2/2019 
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