У складу са чланом 63. став 5. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник
РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), наручилац објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА
ЈАВНУ НАБАВКУ БРOJ 404-1Ш/49-2017- Радови на рушењу и разбијању и
земљани радови; посебни грађевинско занатски радови изузев радова на
крову и радови на постављању подних и зидних облога; водоинсталатерски и
санитарни радови и радови на замени унутрашње столарије.
Наручилац: ОШ“Доситеј Обрадовић“ Ниш, ПИБ: 100619259; МБР:
07174373.
Адреса: 18 000 Ниш, Краљевића Марка бр. 13а .
Интернет страница Града Ниша: http://www.ni.rs/gradska-uprava/javnenabavke/.
Врста наручиоца: Просвета.
Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности.
Предмет јавне набавке: Набавка радова.
Опис предмета јавне набавке: Јавна набавка извођења радова на објекту
ОШ“Доситеј Обрадовић“ у Нишу – Радови на рушењу и разбијању и земљани
радови; посебни грађевинско занатски радови изузев радова на крову и радови на
постављању подних и зидних облога; водоинсталатерски и санитарни радови и
радови на замени унутрашње столарије.
Назив и ознака из општег речника набавке:
45110000-1 Рушење и разбијање зграда, земљани радови
45262000-1 Посебни грађевински занатски радови, изузев радова на крову
45420000-7 Радови на уградњи столарије
45430000-0 Постављање подних и зидних облога
45330000-9 Водоинсталатерски и санитарни радови
Датум објављивања позива за подношење понуда: 27.12.2017. године.
Датум објављивања обавештења о продужењу рока: 03.01.2018. године.
Разлог за продужење рока: Измена и допуна конкурсне документације.
Време и место за подношење понуда (нови рок): Понуда се сматра
благовременом ако је примљена на адресу: Градска управа Града Ниша - Служба
за јавне набавке, ул. 7. јули бр. 6, канцеларија број 13 (на првом спрату),
најкасније до 11.01.2018. године, до 12:00 часова, непосредно или путем поште.

Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда ће се
обавити истог дана, по истеку рока за подношење понуда, 11.01.2018. године,
у 13:00 часова, у објекту Града Ниша у ул. 7. јули бр. 6, (сала на првом
спрату).

