
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:


	Blank Page

	Text1: Јавно предузеће "Електропривреда Србије" БеоградТело за централизоване јавне набавке -  Одељење за набавке Ниш
	Text2: Бул. др Зорана Ђинђића бр.46 а18000 Ниш
	Text3: www.epsdistribucija.rs
	Text7: Измена конкурсне документације за јавну набавку добара ОДС-НИ-0022-15
	Text10: Благовременим понудама ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније до 12,00 часова последњег дана наведеног рока, односно 28.12.2015. године, без обзира како су послате, укључујући и понуде послате поштом. Уколико је последњи дан рока нерадни дан, рок истиче првог наредног радног дана.Понуда која пристигне код наручиоца после напред наведеног рока (датума и часа), сматраће се неблаговременом и иста ће, као таква, бити одбачена, без даље оцене.Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.Понуду доставити на адресу: ЈП „Електропривреда Србије“ Београд, Тело за централизоване јавне набавке Одељење за набавке Ниш, Булевар др Зорана Ђинђића бр. 46а 18000 НИШ, канцеларија бр. 214 уз назнаку „НЕ ОТВАРАТИ – ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА: ОДС-НИ-0022-15  ОДВОДНИЦИ ПРЕНАПОНА 110 kV - НЕ ОТВАРАТИ”.
	Dropdown1: [Државна јавна предузећа]
	Text6: 16.12.2015.
	Dropdown4: [Добра]
	Dropdown2: [Отворени поступак]
	Dropdown3: [Понуда]
	Text4: ОДС-НИ-0022-15 - ОДВОДНИЦИ ПРЕНАПОНА 110 kV
	Text5: 20.11.2015. 
	Text13: 
	Text11: Јавно отварање понуда обавиће надлежна комисија у Нишу, Бул. др Зорана Ђинђића бр. 46а, 18000 Ниш, дана 28.12.2015. са почетком у 12,15 часова
	Text12: Душанка Ноцић бр. телефона 018/518-544dusanka.nocic@jugoistok.rs


