На основу члана 55, 57. и 63. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
Републике Србије”, број 124/12, 14/15, 68/15), Општинска управа општине Љубовија,
дана 06.05.2019. године, објављује:
ОБАВЕШТЕЊЕ
о продужењу рока за подношење понуда
Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Општинска управа општине
Љубовија, Војводе Мишића 45, 15320 Љубовија, www.ljubovija.rs
Врста наручиоца: градска и општинска управа
Врста поступка јавне набавке: отворени поступак
Врста предмета јавне набавке: радови
Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника
набавке: Предмет јавне набавке су радови на санацији и реконструкцији објекта
Основне школе „Петар Враголић“ Љубовија, Издвојено одељење Врхпоље, објекат бр.
1 и објекат бр. 2, кат. пар. 6103 КО Горња Буковица, према техничкој документацији и
предмеру који представља саставни део конкурсне документације. Предмет набавке су:
грађевински и грађевинско-занатски радови, радови на инсталацији водовода,
канализације и санитарне опреме, радови на електроенергетској, громобранској и
противпожарној инсталацији, радови на инсталацији грејања и завршни радови.
Ознака из класификације делатности: Сектор Ф – грађевинарство, Област 43 –
Специјализовани грађевински радови, Грана 43.2 – Инсталациони радови у
грађевинарству и Грана 43.3 – Завршни грађевинско-занатски радови.
Назив и ознака из општег речника набавке:
45262700 – адаптација зграда;
45311000 – радови на постављању електричних инсталација и електро-монтажни
радови;
45331100 – радови на инсталацији централног грејања;
45332000 – водоинсталатерски радови и радови на инсталацији одвода;
45421000 – столарски радови и уградња столарије;
45454000 – радови на реконструкцији.
Датим објављивања позива за подношење понуда: 08.04.2019. године
Датум објављивања обавештења о продужења рока: 06.05.2019. године
Разлог за продужење рока: члан 63. став 5. ЗЈН - ако наручилац измени или допуни
конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда.
Нови рок - време и место подношења понуда: 09.05.2019. године до 12,00 часова на
адресу Наручиоца – Општинска управа општине Љубовија, Војводе Мишића 45, 15320
Љубовија.

Нови рок - време и место отварања понуда: 09.05.2019. године у 12,30 часова у
просторијама Општине Љубовија, Војводе Мишића 45, 15320 Љубовија.
Лица за контакт: Ђокић Младен, службеник за јавне набавке, тел. 015/561-582, факс
015/562-870, и Александар Перић, помоћник председника општине за инфраструктурне
пројекте, тел. 015/561-411, сваког радног дана (понедељак-петак) у периоду од 7 до 15
часова.

Број: 404-13/2019-04
Датум: 06.05.2019. године
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