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

ЈКП "ВАРВРИН" ВАРВАРИН

Адреса наручиоца:

Ул. Јухорска бб, Тржни центар Ламела V, 37260 Варварин

Интернет страница наручиоца:

www.jkpvarvarin.com

Врста наручиоца:

Јавна предузећа-локална самоуправа

Врста поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке мале вредности

Продужење рока за подношење: Понуда
Врста предмета:

Добра

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:
Јавна набавка ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА (редни број ЈНМВ 1.1.3/2019), назив и ознака из општег
речника набавке: 09310000-електрична енергија.

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

23.05.2019. год.

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

28.05.2019. год.

Разлог за продужење рока:
Измена Конкурсне документације за јавну набавку добара ЈНМВ 1.1.3/2019 Електрична
енергија (из разлога техничке грешке приликом сачињавања конкурсне документације за
предметну јавну набавку).

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Рок за подношење понуда је 06.06.2019. године до 12:00 часова. Благовременим ће се
сматрати понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније до 06.06.2019. године до 12:00
часова. Понуде се подносе у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца:
ЈКП "ВАРВАРИН" ВАРВАРИН, ул. Јухорска бб, Тржни центар Ламела V, 37260 Варварин, са
назнаком "ПОНУДА ЗА Ј.Н. Набавка ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЈНМВ 1.1.3/2019-НЕ ОТВАРАЈ",
назив и број јавне набавке, а на полеђини назив, број телефона и адреса понуђача.
Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Време и место отварања понуда / пријава:
Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати дана 06.06.2019. године у 12:30 часова.
Отварање понуда ће се обавити у просторијама ЈКП "ВАРВАРИН" ВАРВАРИН, ул. Јухорска бб,
Тржни центар Ламела V, 37260 Варварин. Отварању понуда могу присуствовати сва
заинтересована лица. Представници понуђача морају имати овлашћење које ће предати
Комисији за јавну набавку приликом отварања понуда.

Лице за контакт:

Остале информације:

Драган Рајић

