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

Министарство грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре

Адреса наручиоца:

Немањина 22-26

Интернет страница наручиоца:

www.mgsi.gov.rs

Врста наручиоца:

Органи државне управе

Врста поступка јавне набавке:

Отворени поступак

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:
Набавка услуга извођења стручног надзора над изградњом радова на изградњи ауто пута
Е-763, Београд - Јужни Јадран, деоница Уб - Лајковац од км 40+645.28 до км 53+139.91
Назив и ознака из општег речника набавки: Услуге грађевинског надзора - 71520000.

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

02. 07. 2014. године

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

21. 07. 2014. године

Разлог за продужење рока:
Измена и допуна конкурсне документације у складу са чланом 63. став 5. Закона о јавним
набавкама ("Службеник гласник РС" број 124/12)

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Понуде се достављају на адресу: Писарница Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Немањина 22–26, 11
000 Београд, Србија, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку стручног надзора над извођењем радова на изградњи аутопута
Е-763, Београд – Јужни Јадран, деоница: Уб - Лајковац, од км 40+645.28 до км 53+139.91. ЈН бр 3/2014 - НЕ ОТВАРАТИ”, за коју
се понуда подноси, а на полеђини назив, број телефона и адреса понуђача.„Понуда се сматра благовременом уколико је
примљена од стране наручиоца до 11. августа 2014. године до 12 часова. Јавно отварање понуда ће се обавити
11. августа 2014. године у 13,00 часова, у пословним просторијама наручиоца у Немањина 22-26, VIII спрат, канцеларија број
9.“

Време и место отварања понуда / пријава:
Јавно отварање понуда ће се обавити 11. августа 2014. године у 13,00 часова, у пословним
просторијама наручиоца у Немањина 22-26, VIII спрат, канцеларија број 9.“

Лице за контакт:

Остале информације:

irena.popovic@mgsi.gov.rs или
ana.zivanovic@mgsi.gov.rs
факс: +381 (11) 3617-486

