ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ

ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Наручилац: ЈП Дирекција за изградњу града Ниша
Адреса наручиоца: Ниш, Ул. 7. јули бр. 6
Интернет страница наручиоца: www.dign.rs
Врста наручиоца: Јавно предузеће
Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета: услуге
Опис предмета јавне набавке: наставка спелеоморфолошких мерења и снимања пећинских
канала ласерским 3D скенирањем споменика природе Церјанска пећина, ЈН бр. 1.2.27, назив и
ознака из општег речника набавке: 71351911-2 – Фото-геолошке услуге, број одлуке наручиоца о
покретању поступка 03-3462 од 12.05.2015. године
Датум објављивања позива за подношење понуда: 12.05.2015. године
Датум објављивања обавештења о продужењу рока: 14.05.2015. године
Разлог за продужење рока: измена и допуна конкурсне документације у делу IV Услови из
чл. 75. и 76. ЗЈН које понуђач мора да испуни и упутство о начину на који се доказује
испуњеност тих услова, одељак IV 1. Услови из чл. 75. и 76. ЗЈН које понуђач мора да
испуни на стр. 14/29, одељак IV 2. Упутство како се доказује испуњеност услова из чл. 75.
и 76. ЗЈН, на стр. 15/29, V Изјава понуђача на стр. 16/29, VI Изјава понуђача и
подизвођача на стр. 17/29, VII Изјава групе понуђача на стр. 19/29, а све у погледу додатног
услова - неопходни пословни капацитет који се брише.
Време и место подношења понуда (нови рок): Понуда се сматра благовременом ако је
примљена на писарници наручиоца најкасније дана 21.05.2015. године до 1030 сати, непосредно
или путем поште.
Време и место отварања понуда: Јавно отварање понуда одржаће се дана 21.05.2015.
године у 1100 сати у просторијама ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, Ул. 7. јули бр. 6, Ниш.
Лица за контакт: Славиша Петровић, тел: 018/512-008 и Снежана Митић, тел. 018/241-266
лок. 257, е-mail nabavke@dign.rs
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