ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА
Назив наручиоца:
Адреса наручиоца:
Интернет страница наручиоца:
Врста наручиоца:

Органи државне управе

Врста поступка јавне набавке:

Отворени поступак

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 отворени поступак јавне набавке добара је набавка активне електричне
енергије.
Предметна набавка је дефинисана у Општем речнику набавке на позицији:
09310000-електрична енергија

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

26.12.2016.г.

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

20.01.2017.

Разлог за продужење рока:
У складу са сугестијом понуђача извршена је Прва измена и допуна конкурсне документације на основу члана 63. ЗЈН, и продужен
је рок за достављање понуда.
Измена се односи на Ознаке за категорије су следеће: Јавна расвета- (ЈР), Једнотарифно –(ЈТ), Двотарифно (ВТ) и (НТ) у
табелама образац структура цене и трошкови испоручене електричне енергије, као и на спецификацију мерних места јавне
расвете и широке потрошње на територији општине Тополе и Mерних места – објеката општине Топола где је наведен ЕД број за
свако мерно место.
Приликом склапања уговора с наше стране достављен ће бити списак ЕД бројева за свако мерно место.

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Понуђачи су у обавези да своје понуде доставе на адресу Општинска управа Општине Топола, ул.
Булевар Краља Александра I, број 9, 34 310 Топола, најкасније до 26.01.2017.г.и то најкасније до 12,00
часова последњег дана истека рока.

Време и место отварања понуда / пријава:
Јавно отварање понуда обавиће се последњег дана истека рока за достављање
понуда26.01.2017.године у 13,00 часова, у Општинској управи Општине Топола, ул.
Булевар Краља Александра I, број 9, 34 310 Топола.

Лице за контакт:

Остале информације:

