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

Музеј савремене уметности

Адреса наручиоца:

Ушће 10, Блок 15, 11070 Нови Београд

Интернет страница наручиоца:

www.msub.org.rs

Врста наручиоца:

Култура

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:
Природа и обим радова и основна обележја радова: Извођење радова на адаптацији,
реконструкцији и доградњи објекта Музеја савремене уметности
Место извршења радова: Ушће 10, Блок 15, 11070 Нови Београд
Назив и ознака предмета из Општег речника набавки: 45000000 - грађевински радови,
45210000 - радови на високоградњи, 45212350 - зграде од посебног историјског или
архитектонског значаја
Ознака из класификације делатности: 41 - Изградња зграда и 42 - Изградња осталих
грађевина

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

27.01.2015.

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

17.03.2015.

Разлог за продужење рока:
Доношење одлуке о поднетом захтеву за заштиту права од стране Републичке комисије,
односно Решења којим је поднети захтев за заштиту права одбијен као неоснован, услед чега
рок за подношење понуда поново почиње да тече.

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Нови рок за подношење понуда је 59 дана од дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу
јавних набавки, до 12:00 часова последњег дана рока, односно до 27.03.2015. године.
У зависности од начина слања, понуду доставити на следеће адресе:
- ПУТЕМ ПОШТЕ (не и брзе поште) - на адресу наручиоца:
Музеј савремене уметности, 11070 Нови Београд, Ушће 10, Блок 15
- НЕПОСРЕДНО (лично или брзом поштом) - на привремену адресу наручиоца:
Музеј савремене уметности, 11000 Београд, Ботићева број 8а

Време и место отварања понуда / пријава:
Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама Музеја савремене уметности, на
привременој адреси, у ул. Ботићева 8а, у Београду, истог дана по истеку рока за подношење
понуда, односно 27.03.2015. године, са почетком у 13:00 часова.

Лице за контакт:

Остале информације:

Розалина Кошанин, дипл. правник - службеник за јавне
набавке
Е - mail адреса: rozalina@msub.org.rs
Број факса: 011/3676-288

