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

Управа за капитална улагања Аутономне покрајине
Војводине

Адреса наручиоца:

Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад

Интернет страница наручиоца:

www.kapitalnaulaganja.vojvodina.gov.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:
Предмет јавне набавке је набавка радова – Реконструкција слободних површина у оквиру
музејског комплекса у Новом Саду
Назив и ознака из општег речника набавке:
45000000 – грађевински радови
Место извођења радова је Град Нови Сад, Блок омеђен Улицама Београдски кеј, Дунавском,
Жарка Васиљевића и Милоша Бајића у Новом Саду на катастарској број 9376/1
К.О. Нови Сад I .

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

19.07.2018. год.

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

21.08.2018. год.

Разлог за продужење рока:
Разлози су оправдани, објективне природе код Наручиоца

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Понуду доставити лично или поштом на адресу: Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине, 21000 Нови Сад, Булевар Михајла
Пупина 25, са назнаком: „Не отварати – понуда за јавну набавку радова бр.136-404-182/2018-03 - Реконструкција слободних површина у оквиру
музејског комплекса у Новом Саду“.
Понуђач подноси понуду искључиво на обрасцима предметне Конкурсне документације, које попуњава електронски или ручно, штампаним
словима, читко, јасно и недвосмислено, потписује је и оверава.
Рок за достављање понуда је 28.08.2018. годинe, до 10:00 сати.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до дана 28.08.2018. године, до 10:00 сати.

Време и место отварања понуда / пријава:
Јавно отварање благовремених понуда извршиће Комисија за јавну набавку, дана
28.08.2018. године, у просторијама Управе за капитална улагања Аутономне покрајине
Војводине у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина 25, у сали за састанке на 1. спрату, са
почетком у 10:30 сати.

Лице за контакт:

Остале информације:
-

Снежана Баста, сужбеник за јавне набавке, e-mail:
snezana.basta@vojvodina.gov.rs
Даница Гавриловић, сужбеник за јавне набавке, e-mail:
danica.gavrilovic@vojvodina.gov.rs
контакт факс: 021 - 4881 - 736

