
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИЗНАВАЊУ КВАЛИФИКАЦИЈЕ

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 ажурирања листе кандидата и рок за подношење пријава у квалификационом 
поступку:

Врста поступка:

Време за које се признаје квалификација (од - до):



Начин преузимања конкурсне документације, односно адресa интернет странице где 
је конкурсна документација објављена:

Позив за подношење пријава у квалификационом поступку:

Остале информације:

Лице за контакт:


	Blank Page

	Text1: Градска управа града Краљева
	Text2: Трг Јована Сарића број 1, 36000 Краљево.
	Text3: www.kraljevo.org.
	Dropdown1: [Градска и општинска управа]
	Dropdown2: [Радови]
	Text10: По члану 34. став 6. Закона о јавним набавкама позив за подношење пријава и конкурсна документација објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца www.kraljevo.org. дана 08.09.2015. године у I фази овог поступка и доступни су заинтересованим лицима све док важи листа кандидата.
	Text11: Одсек за јавне набавке, контакт телефон: 036-306-058 или Јасминка Јовановић, дипл. просторни планер. тел: 036-306-023, e-mail: javne_nabavke@kraljevo.org или nabavka@kraljevo.org
	Text12: Ажурирана листа кандидата којима је призната квалификација за извођење радова на административном извршењу Решења о рушењу и уклањању објеката, делова објеката, мањих монтажних објеката и комуналне инфраструктуре за потребе Градске управе града Краљева:1 - „ДЕМИНГ“ Д.О.О. из Београда, улица Патријарха Варнаве број 23;2 - Биро за архитектуру, дизајн, инжењеринг и консалтинг ,,ARCHIDESING'' из Краљева, улица Драгосава Богавца број 13/4;3 - GZR ,,STANDARD'' ДОО из Краљевa, улица Браће Јевремовић број 56;4 - ,,ТЕХНОМАГ А.Г. ПРОЈЕКТ“ Д.О.О. из Краљева, поднета као заједничка пријава са ГПД ,,НИКОЛИЋ“ ДОО из Краљева, улица Београдска број 64 и 5 - ДОО ''ЈУ ГОНГ'' из Краљева, улица Ђуре Дукића број 606. „АRCHIDESING-ING PLUS“ ДОО из Краљева, улица Чибуковачке чете број 22У случају признавања квалификација новим подносиоцима пријава, наручилац ће ажурирати дату листу кандидата
	Text8: Наручилац позива сва заинтересована лица да поднесу пријаву до 14.04.2016. године, 14.10.2016. године, 14.04.2017. године, 14.10.2017. године, 14.04.2018. године до 11,00 часова на адресу наручиоца. Отварање приспелих пријава спровешће се последњег дана рока за подношење пријава у 11,30 часова у просторијама Градске управе града Краљева, Одсек за јавне набавке.
	Dropdown3: [Квалификациони поступак]
	Text7: I ажурирањe - 14.04.2016. годинеII ажурирањe - 14.10.2016. годинеIII ажурирањe - 14.04.2017. годинеIV ажурирањe - 14.10.2017. годинеV ажурирањe - 14.04.2018. године
	Text5: Извођење радова на административном извршењу Решења о рушењу и уклањању објеката, делова објеката, мањих монтажних објеката и комуналне инфраструктуре за потребе Градске управе града Краљева.Рушење и разбијање зграда; земљани радови – 45110000.
	Text6: од 14.10.2015. године до 14.10.2018. године.


