ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА
Назив наручиоца:

Јавно предузеће "Дирекција за изградњу и уређење
Панчева" Панчево

Адреса наручиоца:

Панчево, Змај Јовина бр. 6

Интернет страница наручиоца:

www.direkcija.pancevo.rs

Врста наручиоца:

Јавна предузећа-локална самоуправа

Врста поступка јавне набавке:

Отворени поступак

Продужење рока за подношење: Понуда
Врста предмета:

Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:
Опис предмета јавне набавке: грађевински радови - ознака из општег речника набавке:
44211000;
Природа радова:
-замена монтажног објекта-рушење и изградња монтажног објекта по инжењеринг систему „кључ у руке“;
Обим радова:
-рушење дотрајалог монтажног објекта и на истом месту са истим габаритним димензијама поставља се нови, такође монтажни
објекат, са свим потребним инсталацијама осим инсталација централног грејања. Претходно је потребно израдити пројекат
рушења дотрајалог монтажног објекта и пројекат изградње новог монтажног објекта. Тражи се инжењеринг систем, у свему према
пројектном задатку који је саставни део конкурсне документације;
Место извођења радова: Основна школа „Мара Мандић“ у Панчеву.
Ознака из класификације делатности: Сектор Ф, Област 41 и 43, Грана 41.2 и 43.1, Група 41.20 и 43.11

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

22.12.2014.

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

20.01.2014.

Разлог за продужење рока:
Измена конкурснедокументације због измена Закона о планирању и изградњи

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Понуде се могу достављати лично или путем поште на адресу Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и
уређење Панчева“ Панчево, Змај Јовина број 6 иморају се налазити у затвореној коверти-омоту са
назнаком: “ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА – ЗАМЕНА МОНТАЖНОГ ОБЈЕКТА , РАДИИОНИЧННЕ ЗГРАДЕ
(РУШЕЊЕ И ИЗГРАДЊА МОНТАЖНОГ ОБЈЕКТА) ПО ИНЖЕЊЕРИНГ СИСТЕМУ - ОСНОВНА ШКОЛА "МАРА
МАНДИЋ" У ПАНЧЕВУ - НЕ ОТВАРАЈ“
Крајњи рок за достављање понуда је 49. дан од дана објављивања позива за подношење понуда на
Порталу јавних набавки, дана 09.02.2015. године, у 13.00 часова.

Време и место отварања понуда / пријава:
авно отварање понуда ће се обавити на дан истека рока, дана 09.02.2015. године, у 13,30
часова у Јавном предузећу „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево, ул. Змај
Јовина број 6, уз присуство овлашћених представника понуђача.

Лице за контакт:

Остале информације:

Ивана Јокић

