ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Назив наручиоца:
Aдреса наручиоца:

ОТВОРЕНИ УНИВЕРЗИТЕТ СУБОТИЦА

ТРГ ЦАРА ЈОВАНА НЕНАДА 15, СУБОТИЦА

Интернет страница наручиоца: www.openunsubotica.rs
Врста наручиоца:

Врста предмета:

Култура

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:

Извођење грађевинско-занатских радова, машинских и електроинсталатерских радова на
инвестиционом одржавању пословног простора - биоскопа Абазија, у стамбено пословној
згради која се налази на Палићу, Сплитска Алеја 27.
Радови се изводе у складу са мерама техничке заштите, а према Решењу о мерама
техничке заштите 327-2/19 од 02.09.2014. Међуопштинскога завода за заштиту споменика
културе Суботица.
Грађевински радови 45000000

Оквирни датум објављивања позива за
подношење понуда и за закључење уговора:

ОБЈАВЉИВАЊЕ ПОЗИВА 16.11.2016.
ГОДИНЕ;
ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 12.12.2016.

Број уговора које наручилац намерава закључити:

1

Посебна напомена ако је уговор о јавној набавци резервисан за установе, организације
или привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и
запошљавање инвалидних лица:
НЕ

Посебна напомена уколико се закључује оквирни споразум:
НЕ

Адреса и интернет адреса државног органа или организације, односно органа или
службе територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено
добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при
запошљавању, условима рада и сл:
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству
енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и
социјалне политике.

Остале информације:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЋЕ СЕ ОБЈАВИТИ НАКОН ШТО МИНИСТАРСТВО
ФИНАНСИЈА ДОСТАВИ ОДГОВОР ОТВОРЕНОМ УНИВЕРЗИТЕТУ СУБОТИЦА ОКО ОБРАЧУНА
ПДВ-А НА ПРЕДМЕТ ЈН И ОДРЕДИ СЕ ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ ИСТЕ.

