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:

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:
Природа и обим радова и основна обележја радова: Извођење додатних грађевинских,
грађевинско-занатских, машинских и електро радова на објекту Музеја савремене уметности
Место извршења радова: Ушће 10, Блок 15, 11070 Нови Београд
Ознака из класификације делатности: 41 - Изградња зграда, 42 - Изградња осталих
грађевина, 71.1 архитектонске и инжењерске делатности и техничко саветовање
Назив и ознака из Општег речника набавки: 45000000 - грађевински радови, 45210000 радови на високоградњи, 45212350 - зграде од посебног историјског или архитектонског
значаја, 71242000 - израда пројеката и нацрта, процена трошкова.

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

21.06.2017.

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

27.06.2017.

Разлог за продужење рока:
Измена конкурсне документације

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Нови рок за подношење понуда је 03.07.2017. године, до 12:00 часова.
Понуду доставити на адресу: Музеј савремене уметности, 11000 Београд, Ботићева 8а, са
назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова - Извођење додатних грађевинских,
грађевинско-занатских, машинских и електро радова на објекту Музеја савремене
уметности, ППБО - радова бр. 01/17 - НЕ ОТВАРАТИ”.

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 03.07.2017. 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

