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

Јавно предузеће «ТОПЛИФИКАЦИЈА» Пожаревац

Адреса наручиоца:

ул. Трг Радомира Вујовића бр. 2, Пожаревац,12000
Пожаревац

Интернет страница наручиоца:

www.tоplifikacija.rs

Врста наручиоца:

Јавна предузећа-локална самоуправа

Врста поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке мале вредности

Продужење рока за подношење: Понуда
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:
ʵʻ ʺʦ 1.2.16/2018,
ˁ̧̛̦̥̖̌ ̛ ̛̬̌̔̌̚ ̵̨̡̛̖̖̯̭̐̔ ̨̨̪̣̔̐̌ ̌̚ ̨̪̯̬̖̖̍ ̨̡̨̧̪̬̠̖̯̏̌̌ ˃ˁ,
ʽˀʻ 71250000- ʤ̵̡̨̡̛̬̯̖̯̦̭̖, ̵̸̡̛̯̖̦̖ ̛ ̨̡̖̖̯̭̖̐̔ ̱̭̣̱̖̐,

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

03.07.2018.

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

09.07.2018.

Разлог за продужење рока:
Измена конкурсне документације осам или мање дана пре истека рока за подношење
понуда- чланом 63. став 5. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12,
14/15 и 68/15) прописано је да ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију
осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи
рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
ʿ̸̨̦̱͂̌ ̨̨̛̪̦̭̔ ̨̪̦̱̱̔ ̭̌ ̨̛̪̬̪̠̱̥̌̔̌̓ ̶̨̡̨̛̱̥̖̦̯̠̥̔̌ ̨̨̦̖̪̭̬̖̦̔ ̛̛̣ ̪̱̯̖̥ ̨̪̹̯̖ ̱ ̨̨̯̬̖̦̠̌̏̚
̡̨̛̖̬̯̏ ̛̛̣ ̡̛̛̱̯̠ (̨̯̬̖̦̌̏̌̚ ̦̌ ̸̛̦̦̌ ̔̌ ̭̖ ̡̨̛̛̪̬̣̥ ̨̧̯̬̏̌̌̌ ̨̪̦̱̔̌ ̨̥̙̖ ̭̌ ̨̛̭̱̬̦̹̱̐̓ ̛̛̱̯̬̯̏̔ ̔̌ ̭̖
̛̪̬̏ ̪̱̯ ̨̯̬̏̌̌) ̭̌ ̡̨̦̦̥̌̌̚: ʿʽʻ˄ʪʤ ʯʤ ʵʤʦʻ˄ ʻʤʥʤʦʶ˄ ʥˀ. ʵʻ ʺʦ 1.2.16/2018 "ˁ̧̛̦̥̖̌ ̛ ̛̬̌̔̌̚
̵̨̡̛̖̖̯̭̐̔ ̨̨̪̣̔̐̌ ̌̚ ̨̪̯̬̖̖̍ ̨̡̨̧̪̬̠̖̯̏̌̌ ˃ˁ, “ (̦̖ ̨̛̯̬̯̏̌̌) ̦̌ ̬̖̭̱̌̔: ʵʿ “˃̴̶̨̡̛̛̛̪̣̠̌̌“ ʿ̶̨̙̬̖̌̏̌ ʶ̨̛̛̥̭̠̌ ̌̚ ̠̦̱̌̏ ̡̦̱̌̍̌̏, 12000 ʿ̶̨̙̬̖̌̏̌, ̱̣. ˃̬̐ ˀ̨̛̥̬̌̔̌ ʦ̨̛̱̠̏̓̌ ̬̍. 2. ʿ̸̨̦̱͂̌ ̠̖ ̱̙̦̔̌ ̔̌ ̦̌
̨̛̛̪̣̖̦͂ ̡̨̖̬̯̖̏ ̛̛̣ ̡̛̱̯̠̖ ̸̛̦̦̌̌̚: ̨̨̨̪̭̣̦̏ ̛̥̖ ̛̛̣ ̡̛̭̬̖̦̌̓ ̛̦̌̏̚, ̬̖̭̱̌̔, ̴̨̯̖̣̖̦ ̛ ̡̨̡̦̯̯̌ ̨̨̭̱̍.
ʶ̧̛̬̠̌ ̨̡̬ ̌̚ ̨̨̧̪̦̹̖̖̔ ̨̪̦̱̔̌ ̠̖ 16. ̠̱̣̌ 2018. ̨̛̦̖̐̔ ̨̔ 10,00 ̸̨̭̌̏̌.
ˀ̨̦̌̔ ̬̖̥̖̏ ̸̶̨̛̦̬̱̌̌ ̌̚ ̨̨̦̖̪̭̬̖̦̔ ̨̨̧̪̦̹̖̖̔ ̨̪̦̱̔̌ ̠̖ ̡̨̭̏̌̐ ̨̬̦̌̔̐ ̦̔̌̌ ̨̔ 7,30-15,30 ̸̨̭̌̏̌.

Време и место отварања понуда / пријава:
ʵ̨̦̌̏ ̨̧̯̬̖̏̌̌ ̨̪̦̱̔̌ ̖̓ ̭̖ ̨̛̛̯̍̌̏ 16. ̠̱̣̌ 2018. ̨̛̦̖̐̔ ̱ 11,00 ̸̨̭̌̏̌, ̱ ̨̨̛̪̬̭̯̬̠̥̌̌ ʵʿ
“˃̴̶̨̡̛̛̛̪̣̠̌̌“ ʿ̶̨̙̬̖̌̏̌, ̱̣. ˃̬̐ ˀ̨̛̥̬̌̔̌ ʦ̨̛̱̠̏̓̌ ̬̍. 2, 12000 ʿ̶̨̙̬̖̌̏̌,
̶̡̛̦̖̣̬̠̌̌̌ ̬̍. 31 (̭̣̌̌ ̌̚ ̡̭̭̯̦̖̌̌ - IV ̭̪̬̯̌) ̱̚ ̨̛̪̬̭̱̭̯̏ ̵̨̛̣̹̖̦̏̌̓ ̡̛̪̬̖̭̯̦̔̌̏̌
̵̨̛̛̦̯̖̬̖̭̦̌̏̌̚ ̸̨̪̦̱͂̌̌.

Лице за контакт:

ʽ̨̭̍̌ ̌̚ ̡̨̡̦̯̯̌ ̠̖ ʻ̯̹̌̌̌ ʸ̡̛̬̌ , ̖-mail:
natasa@toplifikacija.rs.
ʻ̨̪̥̖̦̌̌: ˁ̖̏ ̵̯̖̖̌̏̚ ̌̚ ̨̛̯̦̥̔̔̌ ̴̶̨̛̛̦̬̥̠̥̌̌̌
̪̱̯̖̥ e - maila, ̛̭̣̯̌ ̨̭̥̌ ̱ ̨̬̦̌̔ ̬̖̥̖̏ ̸̶̨̛̦̬̱̌̌,
̡̨̭̏̌̐ ̨̬̦̌̔̐ ̦̔̌̌ ̱ ̨̛̪̖̬̱̔ ̨̔ 10,00-14,00 ̸̨̭̌̏̌.

Остале информације:
ʻ̸̶̛̬̱̣̌̌ ̠̖ ̨̛̱̭̣̭̌̐̌ ̸̡̨̛̛̣̦̖ ̱ ʿ̬̖̥̖̬̱̔ ̛ ̸̪̬̖̬̱̦̱̔̌ ̭̌ ̸̡̨̛̛̣̦̥̌̌ ̱ ʽ̶̬̭̱̍̌ ̬̍. 10 ˁ̡̯̬̱̯̱̬̌ ̶̖̦̌ (̶̨̛̛̪̠̌̚ 6.), ̛ ̨̛̛̥̖̦̚ ̠̖ ̶̛̛̠̖̦̱̔ ̥̖̬̖ ̱ ̶̨̛̛̛̪̠̚ 4. ̱ ̨̍̌ ̶̨̬̭̍̌̌.

