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

Mинистарство посвете, науке и технолошког разовја

Адреса наручиоца:

Београд, Немањина 22-26

Интернет страница наручиоца:

www.mpn.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:
Извођење радова на изградњи, реконструкцији, доградњи и надоградњи студентског дома,
Студентски центар Крагујевац, у Крагујевцу. КП 3121/1 КО Крагујевац 3. ОРН 45000000,
45210000

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

08.03.2016.

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

13.06.2016.

Разлог за продужење рока:
Због застоја са подношењем понуда услед примљеног Захтева за заштиту права пре истека
рока за подношење понуда.

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворене на начин да се приликом
отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се понуда први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и
адресе свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу : Министарство просвете,науке и технолошког развоја , Београд, Захумска 14, соба 408, са
назнаком : ,,Понуда за јавну набавку радова на изградњи, реконструкцији, доградњи и надоградњи студентског дома, Студентски
центар Крагујевац, у Крагујевцу, ЈН бр ОП/Р/03/16- НЕ ОТВАРАТИ”.
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈЕ : 21.06.2016. до 11,00 часова.

Време и место отварања понуда / пријава:
Јавно отварање понуда обавиће се дана 21.06.2016. године са почетком у 12,00 часова у
просторијама наручиоца у Београду, Захумска 14, соба 206, уз присуство овлашћених
представника понуђача.

Лице за контакт:

ceb@mpn.gov.rs Радним данима, од понедељка до петка,
од 7,30 до 15,30

Остале информације:
Јавна набавка се финансира из средстава Банке за развој Савета Европе, а према Оквирном
уговору о Зајму, Л/Д 1746 (2011)

