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

Општинска управа општине Лучани

Адреса наручиоца:

Ул. Југословенске Армије бр.5

Интернет страница наручиоца:

www.lucani.rs

Врста наручиоца:

Градска и општинска управа

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 :
Aдаптација дела објеката зграде општине Лучани , сале општинског већа, скупштинске сале,
скупштинског хола и две скупштинске канцеларије
Јавна набавка радова
45262000 – Посебни грађевински занатски радови
45450000-Остали завршни грађевински радови
39110000-Седишта,столице и сродни производи и припадајући делови
39150000-Разни намештај и опрема

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

19.06.2019.године

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

08.07.2019.године

Разлог за продужење рока:
Дана 05.07.2019.године од остране Грађевинара д.о.о. стигло је питање везано за предметну
јавну набавку о уоченим неправилностима у самој конкурсној документацији.
Наручилац је провером конкурсне документације утврдио да у делу премера и предрачуна
нису унети подаци о укупној количини у одговарајућу колону као и да позиције XX, XXI i XXII
нису уредно попуњене.
Наручилац је дана 08.07.2019.године објавио измењену конкурсну документацију.

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Понуде са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти
на адресу Наручиоца – Општинске управе општине Лучани, 32240 Лучани, Ул. Југословенске
армије бр.5.
Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на поменуту адресу најкасније
26.07.2019. године, до 10,00 часова.

Време и место отварања понуда / пријава:
Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама Општинске управе општине Лучани, Ул.
Југословенске армије бр. 5, у малој сали СО Лучани.
Понуде ће се отварати 26.07.2019. године у 11,00 часова.

Лице за контакт:

Остале информације:

Александра Митровић, службеник за јавне набавке
e-mail: amitrovic2014@gmail.com
тел. 064/48 52 452

