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

Завод за заштиту споменика културе Краљево

Адреса наручиоца:

Краљево, Цара Лазара 24

Интернет страница наручиоца:

http://www.zavodkraljevo.rs

Врста наручиоца:

Култура

Врста поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке мале вредности

Продужење рока за подношење: Понуда
Врста предмета:

Услуге

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:
Услуге израде пројекатне документације за потребе Пројекта интервентних мера заштите,
истраживачких радова и конзервације и рестаурације зидних слика цркве Св. Саве у
Манастиру Жича – наставак радова I и почетак II етапе и Главног пројекта санације фасаде на
цркви Христа Спаса у Манастиру Жича. Јавна набавка је обликована у две партије и то:
Партија 1 – Израда Пројекта статичке санације оградног зида, цркве Св. Саве, трпезарије и
цркве (капеле) Св. Јована.
Партија 2 – Ревизија и допуна Главног пројекта санације фасаде на Цркви Христа Спаса у
Манастиру Жича и израда Пројекта за конструктивну санацију пукотина на цркви Христа
Спаса.
ОРН: Архитектонске, грађевинске, инжењерске и инспекцијске услуге – 71000000,
рестаурација – IA4.

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

26.07.2018.

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

03.08.2018.

Разлог за продужење рока:
Због организације рада код Наручиоца и измена и допуна Конкурсне документације.

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Понуде се достављају у запечаћеним ковертама уз назнаку: ,,Понуда за ЈНМВ – набавка
услуга бр. 1.2.1/2018, ПАРТИЈА БР. ______- НЕ ОТВАРАТИ“, на адресу: Завод за заштиту
споменика културе Краљево, 36 000 Краљево, ул. Цара Лазара бр. 24, до 08.08.2018. године у
12.15 сати.

Време и место отварања понуда / пријава:
Јавно отварање понуда ће се обавити дана 08.08.2018. године у 12.30 часова у просторијама
Завода за заштиту споменика културе Краљево, 36 000 Краљево, ул. Цара Лазара бр. 24.

Лице за контакт:

Остале информације:

Данијела Младеновић, дипл.инж.арх. и Војкан
Милутиновић, археолог служ. за ЈН, електронска адреса:
zzzskv@gmail.com, факс: 036/321-025.

