
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

Врста предмета:

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:

Датум објављивања позива за подношење 
понуда/пријава:

Датум објављивања обавештења о 
продужењу рока:

Разлог за продужење рока: 

Врста поступка јавне набавке: 

Продужење рока за подношење:



Време и место отварања понуда / пријава:

Остале информације:

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):

Лице за контакт:
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	Text7: На основу члана 63. Став 1. ЗЈН („Службени гласник РС“ бр.124/12,14/15 и 68/15) ,  наручилац мења и допуњује конкурсну документацију коју можете преузети на Порталу јавних набавки и интернет страни наручиоца.Образложење           У поступку спровођења  јавне набавке – Грађевински радови на реконструкцији и доградњи објекта Центар за социјални рад општина Петровац на Млави и Жагубица, бр.јн 14/2020, комисија Наручиоца констатовала је да је у конкурсној документацији дошло до техничке грешке у обрасцу XII - Образац структуре цене са упуством како да се попуни и то:1. Грешка је у предмеру радова, шеме су тачне. Исправљена је димензија у позицији 10-01, ознака 1 у ромбу на 100/200.2. Грешка је у шеми. предмер је ок. не треба ништа исправљати. 3. Лист 19 шеме је римско 1 у ромбу. дим. врата 90/250цм. има их 9 комада. Грешка је у предмеру позиција 10-02 – количина је исправљена на 9 уместо 6. 4. Лист 20 шеме је римско 2 у ромбу, дим. 100/250цм, има их 12+13комада=25комада. Није тачно да позиција није обухваћена предмером радова, позцијиа 10-02. Грешка је у количини и исправљено је на 25 комада. 
	Text10: Време и место подношење понуда/пријава(нови рок)Понуда се доставља у писаном облику, у затвореној коверти, са назнаком ''ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ, '' Грађевински радови на реконструкцији и доградњи објекта Центар за социјални рад општина Петровац на Млави и Жагубица, бр.јн 14/2020. – НЕ ОТВАРАЈ, поштом или лично, на адресу: Општина Петровац на Млави-Комисија за јавне набавке, ул. С. Владара 165. 12 300 Петровац на Млави. На полеђини коверте се наводи назив, број телефон и адреса понуђача, име и презиме особе за контакт,  Понуда се може поднети до 14.04.2020. године до 09,00 часова.Понуђач може да поднесе само једну понуду. Све понуде које су поднете супротно забрани предвиђеном чланом 87. став 4. Закона о јавним набавкама биће одбијене.Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања ће бити враћене понуђачу, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено. 
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	Text4: Предмет јавне набавке су  – Грађевински радови на реконструкцији и доградњи објекта Центар за социјални рад општина Петровац на Млави и Жагубица, бр.јн 14/2020.  Ознака из општег речника набавке: 45261000 – крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани радови;45262700 – адаптација зграда;45420000 – радови на уградњи столарије;45454000 – радови на реконструкцији;45350000 – машинске инсталације
	Text5: 06.03.2020. година
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	Text11: Јавно отварање понуда ће се обавити дана 14.04.2020. године у 11,00 часова у просторијама општине Петровац на Млави-Мала сала, у Петровцу на Млави , ул. С. Владара 165.
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