
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

Врста предмета:

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:

Датум објављивања позива за подношење 
понуда/пријава:

Датум објављивања обавештења о 
продужењу рока:

Разлог за продужење рока: 

Врста поступка јавне набавке: 

Продужење рока за подношење:



Време и место отварања понуда / пријава:

Остале информације:

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):

Лице за контакт:
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	Text4: Потребно је извршити радове на текућем одржавању кровног покривача у циљу побољшања услова коришћења, као и његове техничке исправности, на објекту који користи Факултет уметности у Нишу, у ул. Кнегиње Љубице 10, број парцеле 267, КО Бубањ. Објекат је изграђен 1936.године и евидентиран је као непокретно културно добро.Структура објекта је По + П + 1 са 245м2 бруто развије површине у основи и припадајућим земљиштем, висине 12,5 м и спратне висине 3,2м . На бруто површини кровне равни потребно је извршити демонтажу старог, неисправног и бибер црепа са пратећим елементима и извршити монтажу новог фалцованог црепа са потконструкцијом и пратећих лимарских елемената према стандардима који важе за ову врсту радова. Извођењем радова не мења се габарит и волумен самог објекта, нити се на било који налин утиче на његову архитектонску, односно историјску вредност и значај, већ је циљ, пре свега, техничка исправност самог објекта.ШИФРА из ОРН: 45260000 радови на крову и други посебни грађевински и занатски радови
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