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

Градска управа града Бора

Адреса наручиоца:

Бор, ул. Моше Пијаде бр. 3

Интернет страница наручиоца:

www.bor.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:
Предмет јавне набавке: Унапређење енергетске ефикасности - Замена столарије на
обданишту „Бамби“ – Предшколска установа Бамби у Бору, а према датом Предмеру
потребних радова и скица (шеме) описано и дато у делу – Техничка спецификација
- редни број јавне набавке - ЈН ГУ 45-Р/2019
- ознака и назив из Општег речника набавке(ОРН): 45420000 – радови на уградњи
столарије

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

05.06.2019. год.

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

04.07.2019. год.

Разлог за продужење рока:
ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ - ЈН ГУ 45-Р/2019

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Понуду доставити препорученом пошиљком или лично на адресу наручиоца: Градска управа Бор, 19210 Бор, ул. Моше Пијаде
бр. 3 са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку - ЈН ОУ 45-Р/2019 - радови на замени столарије на обданишту „Бамби“ – Предшколска
установа Бамби у Бору - НЕ ОТВАРАТИ”
Понуда мора да садржи све доказе наведене у Упутству како се доказује испуњеност услова из члана 75. и 76. ЗЈН-а и мора
бити дата на обрасцима из конкурсне документације. Све изјаве, обрасци и прилози који су саставни део понуде морају бити
попуњени, потписани и оверени печатом од стране понуђача. Уколико се приликом сачињавања понуде начини грешка, (у писању
речи-текста, заокруживању понуђених опција, уношењу цифара или сл.), понуђач може исту исправити уз параф и оверу печатом.
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈЕ 12. јули 2019. године до 10.00 часова.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 12.07.2019. године до 10.00 часова

Време и место отварања понуда / пријава:
Отварање понуда је јавно и одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда
дана 12. јула 2019. године у 11.00 часова на адреси Наручиоца ул. Моше Пијаде 3, Бор ,
четврти спрат – Одсек за јавне набавке, у присуству чланова Комисије за предметну јавну
набавку.

Лице за контакт:

Остале информације:

Комуникација у поступку јавне набавке се одвија у радно време Наручиоца од 08:00 до
14:00 часова, и то писаним путем:
- пошта - достављањем на адресу: Градска управа Бор, ул. Моше Пијаде бр. 3, 19210 Бор,
- електронска пошта - е/mail адреса: javne.nabavke@bor.rs и
- факс – број: 030-423-179
Комуникација у поступку јавне набавке се одвија и објављивањем од стране
Наручиоца на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца.

