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

Јавно предузеће "Дирекција за изградњу и уређење
Панчева" Панчево

Адреса наручиоца:

Змај Јове Јовановића бр. 6, Панчево

Интернет страница наручиоца:

www.direcija.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:
Редни број јавне набавке за текућу годину је ЈН A26/2017.
Предмет јавне набавке су радови - инвестиционо одржавање зграде.
Опис предмета јавне набавке - ознака из општег речника набавке: 45000000
Природа радова:
- извођење радова по члану 5. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама.
Обим радова: грађевинско-занатски радови и радови на електроинсталацијама приземног дела објекта. Описи позиција
радова са количинама, дати су у приложеној спецификацији (за све уграђене материјале обавезно је достављање атеста
пре уградње, осим у изузетним случајевима које ће утврдити надзорни органи).
Потенцијални понуђач је у обавези да најави и изврши обилазак објекта и да поптише Изјаву о обиласку која се налази у
тендерској документацији. Овлашћено лице ЈП „Дирекција“ потврдиће својим потписом на Изјави да је обилазак извршен.
Место извођења радова: Зграда „Урбанизма“, улица Карађорђева број 4 у Панчеву
Ознака из класификације делатности: Сектор Ф, Област 43, Грана 43.3, Група 43.31.

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

17.08.2017.

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

15.09.2017.

Разлог за продужење рока:
Измена конкурсне документације

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Крајњи рок за достављање понуда је 20.09.2017. у 11.00 часова, у Јавном предузећу
„Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево, ул. Змај Јове Јовановића број 6

Време и место отварања понуда / пријава:
Јавно отварање понуда ће се спровести дана 20.09.2017. у 11.30 часова у Јавном предузећу
„Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево, ул. Змај Јове Јовановића број 6

Лице за контакт:

Остале информације:
/

Биљана Коканов, дипл правник, 013/219 0 300, локал 303

