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

Општина Прибој

Адреса наручиоца:

улица 12. јануар бр. 108, 31330 Прибој

Интернет страница наручиоца:

www.priboj.rs

Врста наручиоца:

Градска и општинска управа

Врста поступка јавне набавке:

Преговарачки поступак са објављивањем позива - чл. 35.

Продужење рока за подношење: Понуда
Врста предмета:

Добра

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:
Реконструкција крова и фасадне столарије на крову управне зграде у Слободној зони у
општини Прибој у складу са Предмером радова и техничком документацијом који су
саставни делови ове конкурсне документације.
Назив и ознака из општег речника набавке:
- 45420000 - радови на уградњи столарије
- 45261910 - радови на поправци крова
допунски речник: IА13 - реконструкција
Рок извођења радова : до 90 календарских дана од дана увођења у посао.
Место извођења радова: Прибоj, К.П. бр.557, К.О. Прибој.

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

30.03.2017.

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

31.03.2017.

Разлог за продужење рока:
На захтев понуђача, продужава се рок за подношење понуда на 06.04.2017. год.

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Понуду са предвиђеним обрасцима из конкурсне документације доставити до 06.04.2017.
год. (четвртак) до 12,00 часова на адресу Општина Прибој, ул. 12. јануар бр. 108, 31330
Прибој, са назнаком НЕ ОТВАРАТИ - понуда за реконструкцију крова, ЈНВВ-П бр. 404-20/16.

Време и место отварања понуда / пријава:
Отварање понуда је јавно. Отварање понуда одржаће се одмах након истека рока
подношење понуда дана 06.04.2017. год. (четвртак) у 12,15 часова у просторијама
Канцеларије за локални економски развој, ул. 12. јануар бр.5/2, у присуству чланова
комисије за предметну јавну набавке.

Лице за контакт:

Остале информације:

Огњенка Удовичић (за конкурсну документацију) и Ирфан
Ибрагић (технички део), фах: 033-2452-005, е-mail:
direkcijapbjn@gmail.com.

