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

Градска управа града Врања

Адреса наручиоца:

Краља Милана бр. 1

Интернет страница наручиоца:

www.vranje.org.rs

Врста наручиоца:

Градска и општинска управа

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:
Предмет јавне набавке је добро- угаљ мрки и лигнит сушени. Процењена количина енергента који
се набавља за потребе наручилаца: директих и индиректних буџетских корисника града Врања:
• за период од 12 месеци је 200 тона угља мрког и 650 тона лигнита сушеног;
• за период од 24 месеци је 400 тона угља мрког и 1300 тона лигнита сушеног;
• за период од 36 месеци је 600 тона угља мрког и 1950 тона лигнита сушеног.
Набавка предметног добра укључује и пружање услуге превоза истог за потребе наручилаца.
Наручилац спроводи предметни поступак јавне набавке, са циљем закључења оквирног споразума
са два или више понуђача на период до три (3) године, односно са 1 (једним) понуђачем на период
до 2 (две) године.
Назив и ознака из општег речника набавке: Угаљ- 09111100; Лигнит- 09112100.
Предмет јавне набавке није обликован по партијама

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

22.01.2019. године

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

14.02.2019. године

Разлог за продужење рока:
Наручилац је извршио измену и допуну конкурсне документације на мање од осам дана пре
истека рока за подношење понуда, те сходно одредби члана 63. став 5. ЗЈН продужава рок за
подношење понуда.

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Понуду доставити на адресу Наручиоца ул. Краља Милана бр. 1, 17501 Врање, са назнаком
„Понуда за јавну набавку: закључење уговора на основу оквирног споразума за купопродају
угља мрког и лигнита сушеног, број 404-4/2019-07/1-НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра
благовременом, ако је примљена од стране наручиоца најкасније до 22.02.2019. године, до
10.00 часова, без обзира на начин достављања (теорија пријема).

Време и место отварања понуда / пријава:
Поступак отварања понуда ће се оджати дана 22.02.2019. године, са почетком у 10.20 часова
у радним просторијама Наручиоца, на адреси: ул. Краља Милана бр. 1, спрат 1, канц. бр. 18.
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.
У поступку отварања понуда активно могу да учествују само овлашћени представници
понуђача.

Лице за контакт:

Особа за контакт Срђан Станковић је овлашћени
представник наручиоца по посебном решењу, сваког
радног дана у оквиру радног времена наручиоца
(понедељак-петак, у термину од 7.30 до 15.30 часова)
e-mail: energetika@vranje.org.rs

Остале информације:
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда је објављено и на званичној интернет
страници града Врања www.vranje.org.rs.

