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

Општинска управа Петровац на Млави

Адреса наручиоца:

Српских владара 165

Интернет страница наручиоца:

info@petrovacnamlavi.rs

Врста наручиоца:

Градска и општинска управа

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 јавне набавке бр.9/2020.године су -Набавка електричне енергије за јавну расвету, у
општем речнику набавке означена под ознаком: 09310000- електрична енергија.

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

12.02.2020. година

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

09.03.2020. година

Разлог за продужење рока:
На основу члана 63. Став 1. ЗЈН („Службени гласник РС“ бр.124/12,14/15 и 68/15) , наручилац
мења и допуњује конкурсну документацију коју можете преузети на Порталу јавних набавки
и интернет страни наручиоца.

Понуда
се доставља
у писаном
облику, у затвореној
коверти,
са назнаком(нови
''ПОНУДА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ, '' Набавка електричне енергије за јавну
Време
и место
подношења
понуда
/ пријава
рок):
расвету', број 9/2020 – НЕ ОТВАРАЈ, поштом или лично, на адресу: Општина Петровац на Млави-Комисија за јавне набавке, ул. С. Владара 165. 12
300 Петровац на Млави. На полеђини коверте се наводи назив, број телефон и адреса понуђача, име и презиме особе за контакт.
Понуда се може поднети до 17.03.2020. године до 10,00 часова.
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Све понуде које су поднете супротно забрани предвиђеном чланом 87. став 4. Закона о јавним набавкама биће одбијене.
Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка
отварања ће бити враћене понуђачу, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено.

Време и место отварања понуда / пријава:
Јавно отварање понуда ће се обавити дана 17.03.2020. године у 11,30 часова у просторијама
општине Петровац на Млави-Мала сала, у Петрвцу на Млави , ул. С. Владара 165.

Лице за контакт:

Остале информације:

Марина Бачкић, marina@petrovacnamlavi.rs

