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

Градска управа града Врања, ОШ „Светозар Марковић“,
ОШ „Бранко Радичевић“, ОШ"Јован Јовановић Змај" и др.

Адреса наручиоца:

ул. Краља Милана бр. 1, ул. Француска б.б., ул. Косовска
б.б., ул. Јужноморасвска бр. 9 и др.

Интернет страница наручиоца:

www.vranje.org.rs

Врста наручиоца:

Остало

Врста поступка јавне набавке:

Отворени поступак

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:
Eлектрична енергија (из општег речника набавке: електрична енергија- 09310000).

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

14.08.2019. године

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

11.09.2019. године

Разлог за продужење рока:
Наручилац је, на основу постављених питања и препорука потенцијалног понуђача, извршио
измену конкурсне документације на мање од 8 дана од истека рока за подношење понуда,
те је сходно одредби члана 63. ЗЈН продуђио рок за подношење понуда

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Понуда се може поднети непосредно или путем поште препорученом пошиљком или лично
најкасније до 19.09.2019. године. Благовремена је понуда на којој постоји потврда
писарнице наручиоца о пријему исте, најкасније до 10.00 часова последњег дана наведеног
рока по локалном времену, без обзира на начин доставе

Време и место отварања понуда / пријава:
Дана 19.09.2019. године, са почетком у 10.20 часова, комисија коју је образовао наручилац за
спровођење предметног поступка јавне набавке, спровешће поступак отварања
благовремено прикупљених понуда. Отварање се спроводи јавно, у присуству представника
понуђача, уз могућност њиховог активног учешћа уз поседовање посебног овлашћења, а
може присуствовати свако заинтересовано лице

Лице за контакт:

Особа за контакт Срђан Станковић је овлашћени представник
наручиоца, као члан комисије за јавну набавку, запослени на пословима
јавних набавки у Градској управи града Врања, сваког радног дана у
оквиру радног времена наручиоца (од 7:30 до 16:30 часова),
e-mail: energetika@vranje.org.rs

Остале информације:
Измењен текст конкурсне документације са списком мерних места предвиђених за
снабдевање електричном енергијом биће објављен дана 16.09.2019. године

