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

Јавно предузеће Спортски центар
„Олимп – Звездара“

Адреса наручиоца:

Вјекослава Ковача 11 ,11160 Београд
ПАК 144204, Србија

Интернет страница наручиоца:

www.scolimp.rs

Врста наручиоца:

Јавна предузећа-локална самоуправа

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:
редмет јавне набавке: Cтоларски и завршни радови - Набавка и уградња фасадне и
унутрашње столарије са завршним радовима (молерско-фарбарски и суво монтажни радови)
Место извођења радова је објекат Наручиоца: Београд,улица Вјекослава Ковача број 11.
Назив и ознака из општег речника набавке:
ОРН: 45420000 - Радови на уградњи столарије
ОРН: 45400000 - Завршни грађевински радови

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

05.07.2019. одине

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

09.07.2019. године

Разлог за продужење рока:
Измена Конкурсне документације

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Понуђач подноси понуду са доказима о испуњености услова из конкурсне документације, лично или поштом, у
затвореној и запечаћеној коверти/кутији, тако да се са сигурношћу може закључити да се први пут отвара, на адресу:
Јавно предузеће Спортски центар „Олимп – Звездара“, Вјекослава Ковача 11, 11160 Београд, са назнаком: "Понуда
за јавну набавку: Столарски и завршни радови - Набавка и уградња фасадне и унутрашње столарије са завршним
радовима (молерско-фарбарски и суво монтажни радови)- Јавна набавка број ЈН 10/2019 - НЕ ОТВАРАТИ“.
На полеђини коверте написати назив, адресу и број телефона/е-маил понуђача.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 16.07.2019. године до 15:30 часова

Време и место отварања понуда / пријава:
Комисија за јавне набавке ће благовремено поднете понуде јавно отворити дана
16.07.2019.године у 16:00 часова у просторијама Јавног предузећа Спортски центар „Олимп –
Звездара“, Вјекослава Ковача 11, 11160 Београд.

Лице за контакт:

Остале информације:

Радмила Младеновић:, e-mail: javnenabavke@scolimp.rs

