
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
 

 
Назив наручипца: ИНСТИТУТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ 
 
Адреса наручипца: Спкпбаоска 17, 11000 Бепград 
 
Интернет страница наручипца: www.rehabilitacija.com 

 
 

Врста наручипца: здравствп 
 

Врста ппступка јавне набавке: птвпрени ппступак 
 
 

Врста предмета: радпви 
 
 

За добра и услуге: ппис предмета набавке, назив и пзнака из ппштег речника набавке, 

За радове: прирпда и пбим радпва и пснпвна пбележја радпва, местп извршеоа радпва, 

пзнака из класификације делатнпсти, пднпснп назив и пзнака из ппштег речника набавке: 
 
Јавна набавка број Р 30/14 - извођење радова на инвестиционом одржавању објекта у 
организационом делу Сокобањска у Београду. 
Рок извршења радова не може бити дужи од 45 (четрдесетпет) календарских дана од дана 
ступања на правну снагу уговора. Место извођења радова је Београд, ул. Сокобањска 17, 

објекат у организационом делу Сокобањска. 
 
Ознака из речника ЈН грађевинско занатски радови 45210000-2 – радови на високоградњи. 
 
Датум пбјављиваоа ппзива за ппднпшеое ппнуда/пријава:  11.09.2014.гпдине. 
 
 
Датум пбјављиваоа пбавештеоа п прпдужеоу рпка:  27.10.2014.гпдине. 
 
 
Разлпг за прпдужеое рпка:  Рпк се прпдужава накпн пкпнчанпг ппступка захтева за заштиту 
права ппнпђача. 
 
 
Време и местп ппднпшеоа ппнуда/пријава (нпви рпк): Рпк за ппднпшеое ппнуда је 
05.11.2014.гпдине дп 10:00 часпва, на адресу Наручипца, Институт за рехабилитацију, 
прганизаципни деп Селтерс Младенпвац, Ул. Краља Петра I бр. 335, 11400 Младенпвац. 
 
Време и местп птвараоа ппнуда/пријава: Јавнп птвараое ппнуда је 05.11.2014.гпдине у 
10:30 часпва, у прпстпријама Наручипца, на адреси  Ул. Краља Петра I бр.335, 11400 
Младенпвац-Управна зграда или Амфитеатар. 
 
Лице за кпнтакт: Љиљана Крстић, дипл.правник, Институт за рехабилитацију. 
 

 

Остале инфпрмације: У пбавештеоу п ппднетпм захтеву за заштиту права ппнуђача, 
наведенп је да ћемп ппнуђаче п наставку ппступка пве јавне набавке накнаднп пбавестити. 
С тим у вези, пбавештавамп ппнуђаче да смп пдредили нпви примерени рпк за 
дпстављаое ппнуда (05.11.2014.гпдине дп 10:00 часпва). 

Такпђе, пбавештавамп ппнуђаче да је пптребнп да дпказе кпји су пбавезни услпви за 
учешће у ппступку јавне набавке из члана 75. ЗЈН, дпстављају не старије пд два месеца пд 
дана птвараоа ппнуда, пд нпвпг рпка, тј. пд  05.11.2014.гпдине. 


