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

ЈП“Национални парк Фрушка гора“

Адреса наручиоца:

Сремска Каменица, 21208, Змајев трг бр. 1

Интернет страница наручиоца:

www.npfruskagora.co.rs

Врста наручиоца:

Државна јавна предузећа

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:
Изградња тврдог шумског пута „Партизански пут-Мандалина ћуприја“, РЈ Лежимир, ГЈ 3809,
„БИКЛАВ“ К.О.Дивош. Максимална процењена вредност јавне набавке износи: 9.769.519,00
динара, без ПДВ-а, а у свему према пројекту број: Е 20/13 од септембра 2013.године.
Отворени поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

04.07.2014.г

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

30.07.2014.г

Разлог за продужење рока:
Измена Конкурсне документације

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Рок за достављање понуда је 08.08.2014.године. Понуда мора стићи у писарницу наручиоца,
на адресу ЈП“Национални парк Фрушка гора“ Змајев трг 1. Сремска Каменица, најкасније до
10:00 часова 08.08.2014.године. Понуду доставити у затвореној коверти, овереној печатом, са
назнаком: понуда за набавку бр. 2-12/2014- радови на изградњи тврдог шумског пута
„Партизански пут-Мандалина ћуприја“-не отварај“, а на полеђини пуну адресу Понуђача, особу
за контакт и њен број телефона. Понуда са варијантама није дозвољена, биће одбијена као
неисправна. Понуђач је дужан да наведе списак свих подизвођача који ће бити ангажовани.

Време и место отварања понуда / пријава:
Понуде се отварају јавно, комисијски, истог дана када истиче рок за предају понуда, са
почетком у 10,15 часова. Место отварања понуда је Дирекција ЈП “Национални парк Фрушка
гора“, Змајев трг 1., Сремска Каменица, канцеларија помоћника директора за заједничке
службе.

Лице за контакт:

Остале информације:
-

руководилац РЈ Мирослав Живановић, 022/663-009 и
Гордана Мутлак, службеник за јавне набавке, 021/463-824

