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

Градска управа града Шапца

Адреса наручиоца:

15000 Шабац, Ул. Господар Јевремова бр. 6

Интернет страница наручиоца:

www.sabac.rs

Врста наручиоца:

Градска и општинска управа

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:
Уређење и изградња пешачких и бициклистичких стаза, паркинг простора и урбаног мобилијара у Авенији „Сава парк“ у Шапцу
Рок извођења радова: 120 радних дана од дана увођења извођача у посао.
Гарантни рок за изведене радове је пет година.
45000000 - Грађевински радови
Предвиђена је изградња пешачких, бициклистичких и тактилних стаза од бехатон плоча, реконструкција саобраћајнице и
паркинг простора, изградња мостовске платворме од челичне носеће конструкције са армирано бетонском плочом.
Предвиђено је осветљење Авеније и постављање нових стубова светиљки. Доградња јавне водоводне мреже и формирање
нових зелених површина и дрвореда, као и изградња урбаног мобилијара.

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

30.04.2019.

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

23.05.2019.

Разлог за продужење рока:
Измена конкурсне документације

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Понуде морају бити достављене лично или препорученом пошиљком у затвореном коверту
на адресу наручиоца: Јавно предузеће Инфраструктура Шабац, ул. Карађорђева бр. 27 други
спрат, 15000 Шабац, са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ – ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 28/19“. На
полеђини коверта мора бити пун назив, адреса и телефон понуђача, као и име лица за
контакт именованог од стране понуђача.
Рок за достављање понуда је до 03.06.2019. године до 10:00 часова.

Време и место отварања понуда / пријава:
Понуде ће бити отворене 03.06.2019. у 10:30 часова у просторијама Јавног предузећа
Инфраструктура Шабац, Ул Карађорђева бр. 27 други спрат.
Отварање понуда ће бити јавно.

Лице за контакт:

Остале информације:
-

Вања Дамњановић, тел. 015/354-884

