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

Општина Пријепоље

Адреса наручиоца:

Трг братства и јединства 1., 31300 Пријепоље

Интернет страница наручиоца:

www.opstinaprijepolje.rs

Врста наручиоца:

Градска и општинска управа

Врста поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке мале вредности

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 број 410-01/16 су добра - електрична енергија, која ће се
испоручивати на мерним местима општине Пријепоље, који су прикључена на
дистрибутивни систем.
Назив и ознака из општег речника набавки: 09310000 Електрична енергија.

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

23.05.2016. године

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

17.06.2016. године

Разлог за продужење рока:
Измена конкурсне документације ( На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/15, 68/15)).

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
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 налепити попуњен и оверен печатом понуђача Образац (прилог П/1). У случају да понуду
подноси група понуђача, на Обрасцу (прилог П/1) је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу
свих учесника у заједничкој понуди.
Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целини и запечаћени, тако да се не могу накнадно
убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.
Понуду доставити поштом или лично на адресу: Општина Пријепоље, Трг братства и јединства 1, 31300 Пријепоље. Понуда се
сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 23.06.2016.године до 13:00 часова.

Време и место отварања понуда / пријава:
Отварање благовремено приспелих понуда обавиће се јавно, у присуству овлашћених
представника понуђача, дана 23.06.2016. године у 13:15 часова у просторијама Oпштине
Пријепоље, Трг Братства и јединства, број 1., 31300 Пријепоље. Представници понуђача, који
учествују у поступку јавног отварања понуда подносе пуномоћје за учешће у поступку. У
пуномоћју понуђач наводи основне личне податке представника и радње које је овлашћен
да предузима у поступку јавне набавке добара. Осим наведеног пуномоћје мора да садржи
датум, број, потпис овлашћеног лица као и да буде оверено.

Лице за контакт:

Остале информације:
/

Александар Вујичић, Служба за јавне набавке Општинске
управе општине Пријепоље, е-mail:
javne.nabavke.prijepolje@gmail.com , тел; 033-710-085

