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

ЈП "ДИРЕКЦИЈА"

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 - пресвлачење платоа око отвореног базена на СЦ ''Стрелиште'', адекватном подлогом за потребе
функционисања "Балон хале" (тартан стаза).
Опис предмета јавне набавке - ознака из општег речника набавке:
45236119;
Природа радова:
- извођење радова по члану 5. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама.
Обим радова:
-за потребе постављања „Балон хале“ над отовореним базеном, неопходно је око базена поставити подлогу која ће задовољити услове
експлоатације и безбедности корисника (агресивна-влажна атмосфера, разлика у температури, клизав под...). Може се поставити подлога од
одговарајућег тартана, гуме, рециклиране гуме или других материјала отпорних на спољне утицаје које задржавају почетне карактеристике
током експлоатације, а у свему према предмеру радова који је саставни део конкурсне документације за ову јавну набавку.
Место извођења радова: базен, СЦ Стрелиште, Панчево.
Ознака из класификације делатности: Сектор Ф, Област 42, Грана 42.9, Група 42.99 Изградња осталих непоменутих грађевина.

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

10.07.2015.

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

07.08.2015.

Разлог за продужење рока:
Измена конкурсне документација

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Подношење понуда:
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-ПРЕСВЛАЧЕЊЕ ПЛАТОА ОКО ОТВОРЕНОГ БАЗЕНА НА СЦ ''СТРЕЛИШТЕ'', АДЕКВАТНОМ
ПОДЛОГОМ ЗА ПОТРЕБЕ ФУНКЦИОНИСАЊА "БАЛОН ХАЛЕ" (ТАРТАН СТАЗА)-НЕ ОТВАРАТИ“
Крајњи рок за достављање понуда је 30. дан од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, дана
17.08.2015. године, у 12.30 часова.

Време и место отварања понуда / пријава:
Отварање понуда:
Јавно отварање понуда ће се обавити на дан истека рока, дана 17.08.2015. године у 13,00
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

