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

Центар за смештај и дневни боравак деце и омладине
ометене у развоју

Адреса наручиоца:

Светозара Марковића 85а ; београд

Интернет страница наручиоца:

www.centarbgd.edu.rs

Врста наручиоца:

Остало

Врста поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке мале вредности

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 16/17, радови – Радови у објектима Центра по партијама
Партија 1-Санација и изградња дворишне ограде – ОЈ Стационар
Партија 2- Извођење електро радова са набавком електро- материјала за ДБ Борска
Партија 3- Набавка,замена и поправка прозора у ДБ Шекспирова
Партија 4 –Реконструкција два мокра чвора у ДБ Обреновац ( адаптација са хидро-изолацијом)
ОРН: 45342000-6 - Постављање ограде
ОРН: 45311100-1 - Радови на постављању електричних инсталација
ОРН: 45421160-3 - Браварски радови
ОРН: 45454000-4 - Радови на реконструкцији

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

21.09.2017.

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

27.09.2017.

Разлог за продужење рока:
Измена Конкурсне докуменатације:
На основу члана. 63 Закона о јавним набавкама ( „ Сл.гласник РС “ број 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за ЈН 16/17 је
установила техничку грешку на страни 48/57 , Образац XIII - ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ПОПУНУ МЕНИЦЕ – МЕНИЧНО ПИСМО , где се
тражи менично овлашћење за озбиљност понуде.
С обзиром да је извршена измена Конкурсне документације, у складу са чланом. 63 Закона о јавним набавкама ( „ Сл.гласник
РС “ број 124/12, 14/15 и 68/15),, Комисија је објавила Измењену конкурсну документацију за ЈН 16/17 – радови у објектима
Центра.
Комисија обавештава потенцијалне понуђаче да је рок за достављање понуда померен за 06.10.2017. до 10 часова.
Комисија за ЈН 16/17

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
06.10.2017. до 10:00 часова.
Центар за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју, Београд,
Ул.Светозара Марковића 85а, Београд, III спрат.

Време и место отварања понуда / пријава:
06.10.2017. у 10:30 часова.
Центар за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју, Београд,
Ул.Светозара Марковића 85а, Београд, III спрат, канлцеларија 21.

Лице за контакт:

Остале информације:

Набавна служба
nabavka@centarbgd.org.rs

