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

OШ „Бранко Радичевић“, ОШ „Јован Јовановић Змај“, ОШ „Бранислав Нушић“, ОШ „Светозар Марковић“, ОШ „20. Октобар“, ОШ „1. Мај“, ОШ „Вук
Караџић“, ОШ „Краљ Петар Први Ослободилац“, ОШ „Доситеј Обрадовић“, ОШ „Бора Станковић“, ОШ „Предраг Девеџић“, ОШ „Радоје Домановић“,
ШОСО „Вуле Антић“, Средња Медицинска школа „dr Izabel Emsli Haton“ у Врању, Средња Хемијско- технолошка школа у Врању, Средња Економскотрговинска школа, Гимназија „Бора Станковић“, Средња техничка школа, Средња пољопривредно- ветеринарска школа, Музичка школа „Стеван
Мокрањац“, Предшколска установа „Наше дете“, Градска управа града Врања, Народна библиотека „Бора Станковић“, Народни музеј „Врање“

Адреса наручиоца:

ул. Косовска бб, Врање, ул. Јужноморавска бр. 9, Врање, с. Ратаје, ул. Француска бб, Врање, с. Власе, с. Вртогош, ул. Пионирска бр. 5, Врање, с.
Корбевац, Ул. Омладинска бр. 20, Врање, С. Тибужде, ул. Краља Петра Првог Ослободиоца, Врањска Бања, ул. Партизански пут бр. 3, ул. Радних
бригада бр. 2, ул. Моше Пијаде бб, Врање, ул. Моше Пијаде бб, Врање, ул. Есперанто бб, ул. Партизанска бр.12, Булевар АВНОЈ-а бб, Булевар
АВНОЈ-а бб, ул. Боре Станковића бр. 10, Врање, ул. Цара Душана бр. 22, Врање, ул. Краља Милана бр. 1, Врање, ул. 29. новембра бб, Врање, ул.
Пионирска бр.1, Врање

Интернет страница наручиоца:

www.vranje.org.rs

Врста наручиоца:

Градска и општинска управа

Врста поступка јавне набавке:

Преговарачки поступак без објављивања позива - чл. 36.

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:
Предмет јавне набавке је добро- електрична енергија, за потребе корисника: школских,
предшколских и административних обејката на територији града врања, Народне
библиотеке "Бора Станковић" у Врању и Народног музеја "Врање", за буџетску 2014. годину.
Назив и ознака из општег речника набавке: електрична енергија-09310000.
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

14.05.2014.

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

23.05.2014.

Разлог за продужење рока:
У циљу повећања транспарентности и обезбеђивања конкуренције наручилац мења
конкурсну документацију у делу да ће уместо средстава финансијског обезбеђењабанкарских гаранција за озбиљност понуде и добро извршење уговорних обавеза тражити
менице, а исто тако у поступак преговорања поред потенцијалног поонуђача "ЕПС
снабдевање" позвати и другог-е потенцијалног-е понуђаче ради поштовања одредбе из
члана 36. става 8. ЗЈН

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Понуда се може поднети непосредно или путем поште препорученом пошиљком или лично
најкасније до 03.06.2014. године. Благовремена је понуда на којој постоји потврда
писарнице наручиоца о пријему исте, најкасније до 12.00 часова последњег дана наведеног
рока по локалном времену, без обзира на начин доставе.

Време и место отварања понуда / пријава:
Поступак отварања благовремено приспелих понуда спровешће комисија дана 03.06.2014.
године, са почетком у 12.20 часова. Отварање се спроводи јавно, у присуству представника
понуђача, уз могућност њиховог активног учешћа уз поседовање посебног овлашћења, а може
присуствовати свако занитересовано лице. Поступак преговарања комисија спроводи са
овлашћеним представницима понуђача који су поднели благовремене, одговарајуће и
прихватљиве понуде, одмах након спроведеног поступка јавног отварања и извршене стручне
оцене понуда, по поступку и на начин из конкурсне документације за предметну набавку.

Лице за контакт:

Особа за контакт Срђан Станковић је члан комисије из
решења наручиоца, сваког радног дана у времену од 9:00
до 14:00 часова,
Факс бр.: 017/402-342

Остале информације:
Платни промет се врши преносом средстава са жиро рачуна за извршење буџета града
Врања и рачуна индиректних буџетских корисника, који су отворени код Управе за јавна
плаћања- НБС, на основу испостављеног налога са другом прописаном документацијом, а
средства су предвиђена у Одлуци о буџету града Врања у разделу 4., конто 421211, на
унапред утврђеним позицијама

