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

Општинска управа Лучани

Адреса наручиоца:

Ул. Југословенске Армије бр.5, 32240 Лучани

Интернет страница наручиоца:

www.lucani.rs

Врста наручиоца:

Градска и општинска управа

Врста поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке мале вредности

Продужење рока за подношење: Понуда
Врста предмета:

Услуге

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:
За потребе праћења и контроле извођења услуга стручног надзора над извођењем грађевинских радова
на уређењу Лучанског потока, потока Сувода, потока Дупља, потока Драгачица и Добрића потока на
територији општине Лучани, а у циљу обезбеђења вршења услуге стручног надзора у складу са чланом
153. Закона о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009- исправка, 64/2010 – Одлука
УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013- одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014, 145/2014,
83/2018, 31/2019 и 37/2019- др. Закона), Наручилац спроводи поступак јавне набавке мале вредности
-набавка услуга стручног надзора над извођењем грађевинских радова на уређењу Лучанског потока,
потока Сувода, потока Дупља, потока Драгачица и Добрића потока на територији општине Лучани
71520000 - услуге грађевинског надзора

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

26.02.2020.године

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

02.03.2020

Разлог за продужење рока:
Ради допуне конкурсне документације у делу додатног услова који се односи на кадровски
капацитет.
Додатно су тражене лиценце одговорног извођача радова грађевинских конструкција и
грађевинско занатских радова на објектима високоградње, нискоградње и хидроградње број
410 или одговорног пројектанта грађевинских конструкција објеката високоградње,
нискоградње и хидроградње број 310

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, 32 240 Лучани, Ул. Југословенске
армије бр. 5
Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на поменуту адресу најкасније
09.03.2020. 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 , 09.03.2020. године, до 11,00 часова

Лице за контакт:

Остале информације:

Александра Митровић, службеник за јавне набавке
број телефона 0644852452,
e- mail адреса : amitrovic2014@gmail.com

