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

ЈКП "Топловод" Обреновац

Адреса наручиоца:

Цара Лазара 3/1, Обреновац

Интернет страница наручиоца:

www.toplovodobrenovac.org.rs

Врста наручиоца:

Јавна предузећа-локална самоуправа

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 је набавка добара - електричне енергије за потребе објеката
ЈКП „Топловод“ Обреновац прикључених на дистрибутивни електроенергетски систем у
категорији потрошње на ниском напону и широкој потрошњи
ОРН 09310000

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

15.01.2020.

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

05.02.2020.

Разлог за продужење рока:
Наручилац је дана 05.02.2020. године објавио Обавештење о продужењу рока за
подношење понуда, у којем је као нови рок за подношење понуда одређен
19.02.2020. до 11.00 часова.
Законом о државним и другим празницима Републике Србије („Сл. гласник РС“,
бр. 43/2001, 101/2007 и 92/2011), прописано је да су 15. и 16. фебруар Дан
државности Србије - Сретење, државни празник Републике Србије. Законом
је прописано да када државни празник пада у недељу, не ради се првог
наредног дана. С обзиром на то да 16. фебруар пада у недељу, 17. фебруар
за када је заказано отварање понуда у предметном поступку јавне набавке је
нерадни дан за Наручиоца. У складу са наведеним Наручилац је у обавези да
продужи рок за подношење понуда.

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Понуда се сматра благовременом ако је поднета до 19.02.2020.године до 11:00 часова на
писарницу наручиоца, односно на адресу ЈКП „Топловод“ - Обреновац, Војводе Мишића 241,
11500 Обреновац.

Време и место отварања понуда / пријава:
Јавно отварање понуда ће се обавити 19.02.2020. године у 11:30 часова у просторијама
Наручиоца (ул. Војводе Мишића 241 , 11500 Обреновац).

Лице за контакт:

Остале информације:

Нада Продановић,n.prodanovic@toplovodobrenovac.org.rs
Факс: 011/8728-237

