
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: „ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА“ д.о.о. БЕОГРАД ,Огранак „Електродистрибуција Лесковац“
	Text2: ул. Масарикова бр. 1-3
	Text3: www.jugoistok.com
	Text7: Разлог за продужење рока је измена конкурсне документације.
	Text10: Благовременим понудама ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније 19.08.2015. године  до 12,00 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 ДИСТРИБУЦИЈА“ д.о.о. БЕОГРАД ,Огранак „Електродистрибуција Лесковац“ Стојана Љубића бр.16, 16000 Лесковац  са назнаком: „Понуда за јавну набавку бројила електричне енергије“ - Јавна набавка број Л – ЈН бр. 44/15 - НЕ ОТВАРАТИ“
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