Основна школа „Рајак Павићевић“
Број: 03-117/9
Датум: 31.05.2016. год.
Бајина Башта

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА
ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Назив Наручиоца: Основна школа „Рајак Павићевић“ Бајина Башта;
Адреса Наручиоца: ул. Рајка Тадића бр. 10;
Интернет страница наручиоца: www.osrpavicevic.edu.rs;
Врста наручиоца: Основна школа;
Врста поступка јавне набавке: Резервисана јавна набавка мале вредности;
Продужење рока за подношење: Понуда;
Врста предмета: Радови;
Опис предмета набавке: Реконструкција, инвестиционо одржавање и санација
енергетских губитака објеката, зграде основног образовања (стара и нова школа) у ИО
Пилица;
Назив и ознака из општег речника набавке: 45400000 – Завршни грађевински радови;
Датум објављивања позива за подношење понуда: 27.05.2016. године;
Датум објављивања обавештења о продужењу рока: 31.05.2016. године;
Разлог за продужење рока: Измена Конкурсне документације сходно чл. 63 став 5.
Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, 124/2012, 14/2015 и 68/2015);
Време и место подношења понуда (нови рок): Рок за подношење понуда је 09.06.2016.
године до 12:00 часова. Благовременим понудама ће се сматрати све понуде које стигну
на адресу ОШ „Рајак Павићевић“ Бајина Башта најкасније последњег дана наведеног
рока, до 12:00 часова. Уколико рок истиче на дан који је нерадни, као последњи дан
наведеног рока ће се сматрати први наредни радни дан до 12:00 часова. Понуде се
подносе у затвореној и запечаћеној коверти или кутији на адресу ОШ „Рајак Павићевић“
Бајина Башта улица Рајка Тадића бр. 10, 31250 Бајина Башта са назнаком „Не отварати“
– Понуда за учествовање у поступку јавне набавке мале вредности: Реконструкција,
инвестиционо одржавање и санација енергетских губитака објеката, зграде основног
образовања (стара и нова школа) у ИО Пилица број Р-1/16. На полеђини коверте уписује
се назив, адреса понуђача, број телефона понуђача и име особе за контакт.

Страна 1 од 2

Време и место отварања понуда: Отварање понуда обавиће се дана 09.06.2016. године
са почетком у 12:15 часова у просторијама Наручиоца. Отварању понуда могу
присуствовати сва заинтресована лица. Представници понуђача морају имати овлашћење
које ће предати Комисији за јавну набавку приликом отварања понуда.

Лице за контакт: Контакт особа: Миломир Милић и Бојан Нешковић, ел. пошта:
rajakpavicevicbb@gmail.com, радним данима од понедељка до петка у периоду од 07.00
до 14.00 часова.

Комисија за ЈНМВ бр. Р-1/16
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