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

СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВЕНА ОПШТИНА ЗА РАШКУ
ОБЛАСТ – НОВИ ПАЗАР

Адреса наручиоца:

Миодрага Јовановића 12, 36300 Нови Пазар

Интернет страница наручиоца:

www.eparhija-prizren.com

Врста наручиоца:

Остало

Врста поступка јавне набавке:

Преговарачки поступак без објављивања позива - чл. 36.

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:
Извођење радова на електроинсталацијама у Петровој цркви у Новом Пазару према Главном
пројекту електроинсталација у Петровој цркви. ОРН: радови на постављању електричних
инсталација и електро-монтажни радови – 45310000; за зграде или предмете од посебног
историјског или архитектонског значаја – FG25.
Место извршења радова: Петрова црква у Новом Пазару, ул. Апостола Петра и Павла б.б.,
Град Нови Пазар.

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

послат 27.08.2015.

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

03.09.2015.

Разлог за продужење рока:
Допуна Конкурсне документације – исправка техничке грешке на основу захтева
заинтересованог лица.

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Понуде, са припадајућом документацијом, подносе се у затвореној коверти (пошиљки) на
адресу Наручиоца: Српска православна црквена општина за Рашку област, Нови Пазар,
Миодрага Јовановића бр. 12, са обавезном назнаком на лицу коверте (пошиљке): "Не
отварати – понуда за ЈН ПП 01/2015", поштом или лично.

Време и место отварања понуда / пријава:
Рок за подношење понуда је 08.09.2015. године до 12,00 сати. Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну
на адресу Наручиоца (буду примљене у писарницу Наручиоца) до 08.09.2015. године до 12,00 сати. Јавно отварање
понуда ће се обавити последњег дана рока за подношење понуда у 12,15 часова у просторијама Српске православне
црквене општине за Рашку област, Нови Пазар, Миодрага Јовановића бр. 12. Поступак преговарања одржаће се у
просторијама Српске православне Црквене општине за Рашку област у Новом Пазару, одвојено са сваким понуђачем
дана 08.09.2015. године, са почетком у 13,00 сати. Поступак преговарања обавиће Комисија за јавну набавку. Пре
почетка поступка јавног отварања понуда и преговарања, представници понуђача дужни су да Наручиоцу предају
писмена пуномоћја, на основу којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.

Лице за контакт:

Остале информације:

Томислав Mиленковић, старешина Петрове цркве и Војкан
Милутиновић, дипл. археолог, службеник за ЈН e-mail:
protatomaras@gmail.com, факс: 020/311- 931.

