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

Општинска управа Бор

Адреса наручиоца:

Моше пијаде бр.3, Бор

Интернет страница наручиоца:

www.opstinabor.rs

Врста наручиоца:

Градска и општинска управа

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:
Реконструкција локала у улици Д.Р.Бобија у циљу формирања функционалне целине за
предшколско образовање у Бору , број јавне набавке - ЈН ОУ 38-Р/2018
- Ознака и назив из Општег речника набавке (ОРН): 45300000-радови на грађевинским
инсталацијама, 45400000-завршни грађевински радови

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

30.05.2018. године

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

26. 06. 2018.године

Разлог за продужење рока:
ИЗМЕНA И ДОПУНA КОНКУРСНE ДОКУМЕНТАЦИЈE

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Понуду доставити на адресу наручиоца: ОПШТИНСКА УПРАВА БОР, Ул.Моше Пијаде бр.3, 19210 Бор са
назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова - Реконструкција локала у улици Д.Р.Бобија у циљу формирања
функционалне целине за предшколско образовање у Бору - ЈН ОУ 38-Р/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”.
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈЕ 04. јул 2018. године до 11:00 часова.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до дана
04. јула 2018. године до 11:00 часова.

Време и место отварања понуда / пријава:
Отварање понуда је јавно и одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда
дана 04. јула 2018. године у 12:00 часова на адреси Наручиоца, ОПШТИНСКА УПРАВА БОР,
Ул.Моше Пијаде бр.3, канцеларија бр.46, IV спрат, зграда ОУ Бор у присуству чланова
Комисије за предметну јавну набавку.

Лице за контакт:

Остале информације:
/

Лица за контакт:
Клаудија Николић, тел.030/423-255, локал 141
Милош Вујчић, тел. 030/423-255, локал 148
Е - mail адреса: javne.nabavke@opstinabor.rs
Број факса: 030-423-179

