
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: Жикице Јовановића Шпанца бр.21 Врање
	Text3: www.epsdistribucija.rs
	Text7: Изменa и допунa конкурсне документације 
	Text10: Понудa  се подноси у  затвореној коверти (запакованој пошиљци) лично у писарницу  или поштом на адресу: ЈП „Електропривреда Србије“ БеоградТело за централизоване јавне набавке, Одељење за набавке НИШ, Ул.Жикице Јовановића Шпанца бр.21, 17500 ВРАЊЕ уз назнаку „НЕ ОТВАРАТИ – ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА: Набавка добара за одржавање ТС 110/Х, ТС 35/Х и ТС 10/0,4 kV,- ЈН бр. ОДС-НИ- 0251-15Понуда треба да буде затворена на начин да се приликом њеног отварања са сигурношћу може утврдити да се први пут отвара.  На полеђини коверте обавезно навести основне податке о понуђачу и име и телефон лица за контакт. У случају да понуду подноси група понуђача, на полеђини коверте  потребно је назначити да се ради о групи понуђача и навести основне податке о понуђачима и контакт телефоне.Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 07.03.2016. године до 12,00 часова.Понуда која пристигне код наручиоца после напред наведеног рока (датума и часа) односно рока одређеног у позиву за подношење понуда, сматраће се неблаговременом и иста ће, као таква, бити одбачена, без даље оцене. Неблаговремену понуду, наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено
	Dropdown1: [Државна јавна предузећа]
	Text6: 12.02.2016.
	Dropdown4: [Добра]
	Dropdown2: [Отворени поступак]
	Dropdown3: [Понуда]
	Text4: ОДС-НИ-0251-15  Набавка добара за одржавање ТС 110/Х, ТС 35/Х и ТС 10/0,4 kVНазив из општег речника набавке: осигурачи, мерни трансформаторОзнака из општег речника набавке: 31211300,31173000
	Text5: 13.01.2016.
	Text13: Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде,при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.Захтев за додатним информацијама се доставља са обавезном назнаком „Захтев за додатним информацијама или појашњењима за јавну набавку добарa за одржавање: набавка добара за одржавање ТС 110/Х, ТС 35/Х и ТС 10/0,4 kV, бр. ОДС-НИ-0251-15 и може се упутити наручиоцу писаним путем, лично у канцеларији бр.7 или путем поште на адресу наручиоца: ЈП „Електропривреда Србије“ Београд, Тело за централизоване јавне набавке, Одељење за набавке Ниш, ул. Жикице Јовановића Шпанца бр. 21, 17500 Врање, или путем електронске поште, на e-mail:milan.zlatanovic@jugoistok.rs, или факсом на број 017/424-986, радним данима (понедељак-петак) у периоду од 07.30 до 15.00 часова.Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.
	Text11: Јавно отварање понуда ће се обавити у Управној згради наручиоца, сала на трећем спрату, у ул. Жикице Јовановића Шпанца бр.21, 17500 Врање, дана 07.03.2016.године са почетком у 12,15 часова
	Text12: Милан Златановић, дипл.ек. milan.zlatanovic@jugoistok.rs


