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

ОШ "Вељко Дугошевић" Браничево

Адреса наручиоца:

Моше Пијаде 8

Интернет страница наручиоца:

http://osbranicevo.co.rs/

Врста наручиоца:

Просвета

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:
1. Ископ земље за теље самце и тракасти темељ m3 13
2. Израда темеља самаца од армираног бетона за стубове за капије
( 7комада ) m3 2.5
3. Израда темељног зида
висине h= 25 cm m’ 312
4. Зидање парапетног зида у глаткој оплати висине h= 60 cm m’ 312
5. Израда и уградња велике капије за улаз у школу према датом опису ком 1
6. Израда и уградња мале капије за улаз у школу према датом опису
ком 1
7. Израда и уградња велике капије за споредни улаз у школу према датом опису(клизне) ком 2
8. Набавка и уградања металних стубова за ограду по детаљу из пројекта ком 120
9. Набавка и уградња металне панелне ограде m’ 300
45342000 – постваљање ограде у ОШ "Вељко Дугошевић" у Браничеву

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

8.5.2017.

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

15.5.2017.

Разлог за продужење рока:
Допуна конкурсне документације

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Понуду доставити на адресу: ОШ „Вељко Дугошевић“, Моше Пијаде 8, 12222 Браничево,са
назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова – ограђивање школког дворишта, ЈН бр 2/2017.НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца
до 23.5.2017. до 10.00 часова.

Време и место отварања понуда / пријава:
Јавно отварање понуда ће се обавити одмах по истеку рока за достављање понуда тј. дана
23.5.2017. године у 10,30 часова у просторијама наручиоца у ОШ „Вељко Дугошевић“ из
Браничева, ул. Моше Пијаде, бр. 8.Отварању понуда може присуствовати свако
заинтересовано лице а у поступку отварања понуда активно могу учествовати само
овлашћени представници понуђача који су дужни да пре почетка отварања понуда комисији
за спровођење јавне набавке мале вредности поднесу овлашћење за активно учешће у
поступку отварања понуда.

Лице за контакт:

Даница Влаховић

Остале информације:
Рок за подношење понуда померен је на 23.5.2017. до 10 часова из разлога допуне
конкурсне документације

