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

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ
ПАНЧЕВА" ПАНЧЕВО

Адреса наручиоца:

ЗМАЈ ЈОВИНА 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:
Предмет јавне набавке су радови – инвестиционо одржавање пословног простора у улици Жарка Зрењанина број 14 у Панчеву.
Опис предмета јавне набавке - ознака из општег речника набавке: 45400000 – завршни грађевински радови.
Природа радова:
- извођење радова по члану 5. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама.
Обим радова:
- Замена спољне браварије, унутрашње столарије, постављање керамичких плочица на подовима, израда спуштеног плафона,
формирање новог мокрог чвора, молерски радови, постављање грејних тела и клима уређаја, прилагођавање електро и
инсталација водовода и канализације новим условима коришћења, ус вему према предмеру радова
Место извођења радова: Панчево, у улици Жарка Зрењанина број 14 у Панчеву.
Ознака из класификације делатности: Сектор Ф, Област 43, Грана 43.3, Група 43.31 малтерисање, 43.33 постављање подних и
зидних облога

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

22.04.2015.

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

21.05.2015.

Разлог за продужење рока:
Измена конкурсне документације

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 и морају се налазити у
затвореној коверти-омоту са назнаком:
„ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА – ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ПОСЛОВНОГ
ПРОСТОРА У УЛИЦИ ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА БРОЈ 14 У ПАНЧЕВУ- НЕ ОТВАРАТИ“
најкасније до 28.05.2015. год. у 13,00 часова.

Време и место отварања понуда / пријава:
Јавно отварање понуда спровешће се на дан истека рока односно 28.05.2015. год. у 13,30
часова у ЈП „Дирекција“, Змај Јовина бр.6, Панчево, уз присуство овлашћених представника
понуђача. Представници понуђача су дужни да доставе овлашћење за заступање.

Лице за контакт:

Остале информације:
/

Ивана Јокић, дипл. економиста, Руководилац службе
јавних набавки - броj телефона: 013/219-0-300, локал: 424

