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:

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:
Добра: ЈНМВ 1.1.7-II/2018- Набавка канцеларијског потрошног материјала-по Партијама:
Партија 2 – Оригинални тонери.
Назив и ознака из општег речника набавкеОРН 30192000- Канцеларијски материјал

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

01.08.2018 Године

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

09.08.2018 Године

Разлог за продужење рока:
Урађена корекција у обрасцу структуре цена и техничкој спецификацији.

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Понуђач подноси понуду са припадајућом документацијом непосредно или путем поште у затвореној
коверти или кутији (затворена на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити
да се први пут отвара) са назнаком: ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ Бр. 1.1.7-II/2018- Набавка канцеларијског
потрошног материјала-по Партијама:-Партија 2 – Оригинални тонери, (не отварати) на адресу:
Пожаревац, Трг Радомира Вујовића бр.2 - Комисија за јавне набавке. Понуђач је дужан да на полеђини
коверте или кутије назначи: пословно име или скраћени назив, адресу, телефон и контакт особу.
Крајњи рок за подношење понуда је 17. Август. 2018. године до 10:00 сати.

Време и место отварања понуда / пријава:
Јавно отварање понуда ће се обавити 17. Август. 2018. године у 11:00 сати, у просторијама ЈП
Топлификација, Трг Радомира Вујовића бр. 2 (У сали за састанке на 4 спрату), уз присуство
овлашћених представника заинтересованих понуђача.

Лице за контакт:

Остале информације:
/.

Особа за контакт: Игор Дубајић, E-mail:
igor.dubajic@toplifikacija.rs, Fax: 012 542 543

