
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА

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 објављивања позива за подношење 
понуда/пријава:

Датум објављивања обавештења о 
продужењу рока:

Разлог за продужење рока: 

Врста поступка јавне набавке: 

Продужење рока за подношење:



Време и место отварања понуда / пријава:

Остале информације:

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):

Лице за контакт:
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	Text1: Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије "ЈУГОИСТОК" Д.О.О. из Ниша, Огранак Елeктродистрибуција Лесковац
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	Text10: Благовременим понудама ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније 16.10.2014. године  до 12 часова, без обзира како су послате, укључујући и понуде послате поштом. Понуда се подноси искључиво на преузетом обрасцу из конкурсне документације,  лично или поштом и са свим потребним прилозима, у назначеном року, у затвореној  коверти на  адресу наручиоца:ЕПС ПД ЈУГОИСТОК  Д.О.О.  "Огранак Електродистрибуција Лесковац", ул. Стојана Љубића бр. 16, 16000 Лесковац са назнаком ''НЕ ОТВАРАТИ – ПОНУДА ЗА Л- ЈН бр. 12/14" као и са пуним називом, адресом, и телефоном понуђача, уписаним на супротној страни коверте.
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	Text6: 02.10.2014. године.
	Dropdown4: [Добра]
	Dropdown2: [Отворени поступак]
	Dropdown3: [Понуда]
	Text4: Опис предмета набавке: Л - ЈН бр. 12/14 - "Уља, мазива, антифриз и слично", Назив из општег речника набавки: Масти и мазива – 24951100, Моторна уља – 09211100, Уља за мењаче – 09211400, Уља за редукторе – 09211600 и Уља за хидрауличне системе и друге намене - 092116600.
	Text5: 05.09.2014. године.
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	Text11: Јавно отварање понуда обавиће надлежна комисија у седишту Огранка у Лесковцу, ул. Стојана Љубића бр. 16, 16000 Лесковац, у управној згради Огранка, сала на трећем спрату,  дана, 16.10.2014. године, по истеку рока за подношење понуда са почетком у 12,15 часова. 
	Text12: Небојша Цветановић, 016/230-364.


