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

Општинска управа општине Косјерић

Адреса наручиоца:

Олге Грбић број 10, 31260 Косјерић

Интернет страница наручиоца:

www.kosjeric.rs

Врста наручиоца:

Органи државне управе

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:
Набавка радова на санацији кровне конструкције на санирању енергетских губитака објекта
Дома здравља „Др Димитрије Питовић" из Косјерића - амбуланте у Варди, сектор F,
45261000 – крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани радови, 45262700 –
адаптација зграда, 45420000 – радови на уградњи столарије, 45454000 – радови на
реконструкцији

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

21.02.2017.

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

23.02.2017

Разлог за продужење рока:
Разлог је садржан у одредбама члана 57. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени
гласник РС", број 124/12, 14/2015 и 68/2015), на основу кога се оглас о јавној набавци чија је
процењена вредност већа од јавне набваке мале вредности из члана 39. Закона, објављује и
на Порталу службених гласила Републике Србије и базе прописа, као и у одредбама члана
95. на основу кога је рок за подношење понуда у отвореном поступку 35 дана од дана
објављивања позива ако је процењена вредност већа од износа из члана 57. овог закона,
односно, већа од 5.000.000,00 динара, без ПДВ-а.

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Понуду доставити на адресу: Општина Косјерић, ул. Олге Грбић 10, са назнаком: ,,Понуда за
јавну набавку радова на санацији кровне конструкције на санирању енергетских губитака
објекта Дома здравља „Др Димитрије Питовић" из Косјерића - амбуланте у Варди, ЈН бр.1.3.8
- НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 31.03.2017.
године до 11,00 часова.

Време и место отварања понуда / пријава:
Отварање понуда обавиће Комисија у просторијама Општинске управе општине Косјерић,
сала број 5 у приземљу, 31.03.2017. године у 11,15 часова, уз могуће присусутво
представника понуђача.

Лице за контакт:

Јелица Тодоровић
факс број: 031/781-441,
e-mail: eklogija@kosjeric.rs и jelica.todor@gmail.com

Остале информације:
Наручилац је изменио рок за подношење понуде и рок отварања понуда у Конкурсној
документацији на дан објављиваља позива на Порталу службених гласила Републике Србије
и базе прописа и овог обавештења на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

