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

Centar za socijalni rad Požarevac

Адреса наручиоца:

Ulica Moše Pijade broj 27, 12000 Požarevac

Интернет страница наручиоца:

http://czsrpozarevac.rs/

Врста наручиоца:

Остало

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:
Предмет јавне набавке бр. 03-55110-1210 су радови- Замена старих и уградња нових прозора
на управној згради Центра за социјални рад Пожаревац
Назив и ознака из општег речника набавке:
44220000 – грађевинска столарија и
45420000- радови на уградњи стол
Место извршења радова управна зграда Центра за социјални рад Пожаревац, ул. Моше
Пијаде бр.27, 12000 Пожаревац

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

07.08.2020. godine

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

14.08.2020. godine

Разлог за продужење рока:
Наручилац је изменио и допунио конкурсну документацију у делу дадатних услова
односно Пословног капацитета где је тражио доказ да је понуђач регистрован за производњу
ПВЦ столарије, како је увидео грешку која је могла да доведе дискриминације појединих
понуђача и сужавање броја потенцијалних понуђача који би поднели своју понуду . Такође
је избрисао из додатних услова Опис планираних елемената столарије (тип, произвођач,
земља порекла) профил,оков,стакло зато што се односи на техничку спецификацију и већ је
поненут у делу техничке спецификације.

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
На писарницу Центра за социјални рад Пожаревац, ул. Моше Пијаде бр.27, 12000 Пожаревац
Нови рок за подношење понуда је: 24.08.2020 до 12:00 часова без обзира на начин доставе.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 24.08.2020
до 12:00 часова без обзира на начин достављања

Време и место отварања понуда / пријава:
Комисија за јавне набавке ће благовремено поднете понуде јавно отворити дана
24.08.2020.г., у 12,30 часова у просторијама Центра за социјални рад Пожаревац, на адреси
Моше Пијаде бр.27, 12000 Пожаревац у сали за састанке на првом спрату.

Лице за контакт:

Остале информације:

Горан Рајчић
centarpo@gmail.com

