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

Месне заједница Корбово

Адреса наручиоца:

Карађорђева број 1. 19329 Корбово

Интернет страница наручиоца:

www.kladovo.org.rs

Врста наручиоца:

Градска и општинска управа

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:
Уређење приступног пута ка Дунаву у Месној заједници Корбово, ( по партијама)
ОРН: 45233140-2 Радови на путевима
Партија 1 – Радови на санацији приступног пута ка Дунаву; ОРН: 45233140-2 - Радови на
путевима.
Партија 2 – Радови на поплочавању пешачке комуникације и монтажи расвете; ОРН :
45316000-5 - Радови на инсталацији расветних и сигналних система.
Партија 3 – Набавка и транспорт расвете; ОРН: 31500000 - Расветна опрема и електричне
светиљке.
Партија 4 – Набавка и транспорт мобилијара; ОРН: 39113300 - Клупе за седење

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

16.09.2015.

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

17.09.2015.

Разлог за продужење рока:
Услед техничке грешке у конкурсној документацији објављеној дана 16.09.2015. године
објављена је нова верзија дана 17.09.2015. године те се у складу са Законом продужава и рок
за подношење понуда.

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији путем поште или непосредно адресу :
Општинска управа Кладово, Краља Александра 35, 19320 Кладово, уз напомену:
„ Понуда за јавну набавку мале вредности радова - Уређење приступног пута ка Дунаву у МЗ Корбово, - по
партијама, ЈН бр. 1/2015. број партије____ - НЕ ОТВАРАТИ ! “
На полеђини коверте обавезно навести назив/име Понуђача, адресу, и име контакт особе.
Благовременом понудом се сматра понуда приспела на адресу Наручиоца најкасније до 25.Септембра
2015. године, до 13,00 часова.

Време и место отварања понуда / пријава:
Отварање понуда је 25.09.2015. године, у 13,00 часова, у просторијама Oпштинска управe
Кладово, Краља Александра 35, 19320 Кладово, канцеларија број.14. ( сала за састанке).

Лице за контакт:

Остале информације:

Драгиша Матасаревић e-mail: jnkladovo@gmail.com
факс: 019/801-563

