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

Јавно предузеће "Дирекција за изградњу и уређење
Панчева" Панчево

Адреса наручиоца:

Змај Јове Јовановића 6 Панчево

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:
ЈН А70/2016- Извођење радова на постављању унутрашње ограде на СРЦ Стрелиште.
Опис предмета јавне набавке - ознака из општег речника набавке: 45000000 – грађевински
радови.
Природа радова:
- извођење радова по члану 5. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама.
Обим радова: извођење радова на постављању унутрашње ограде на СРЦ Стрелиште
подразумева браварске радове на изради нове ограде око базена као и електро радове на
уземљењу ограде.
Место извођења радова:СРЦ Стрелиште, Панчево .
Ознака из класификације делатности: Сектор Ф, Област 43, Грана 43.2, Група 43.22.

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

22.04.2016.

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

19.05.2016.

Разлог за продужење рока:
измена конкурсне докуемнтације

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-ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ПОСТАВЉАЊУ УНУТРАШЊЕ ОГРАДЕ НА СРЦ
СТРЕЛИШТЕ - НЕ ОТВАРАТИ“
Крајњи рок за достављање понуда је 31.05.2016. у 13,00 часова, не рачунајући дан када је позив објављен.
Ако дан истека рока пада у нерадни дан, рок истиче првог радног дана у 11,00 часова.

Време и место отварања понуда / пријава:
Отварање понуда:
Јавно отварање понуда ће се обавити на дан истека рока, дана 31.05.2016. године у 13,30
часова у Јавном предузећу „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево, ул. Змај
Јове Јовановића број 6, уз присуство овлашћених представника понуђача. Представници
понуђача су дужни да доставе овлашћење за учешће у поступку отварања понуда.
Овлашћење мора да буде заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране
овлашћеног лица понуђача

Лице за контакт:

Остале информације:

