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

ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ, НОВИ БЕЧЕЈ

Адреса наручиоца:

23.272 НОВИ БЕЧЕЈ, ул. Жарка Зрењанина бр. 8.

Интернет страница наручиоца:

www.novibecej.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:
Набавка електричне енергије за јавну расвету Општине Нови Бечеј.
Назив и ознака из општег речника набавки: Електрична енергија - 09310000;

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

23. 01. 2015. године

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

04. 03.2015. године

Разлог за продужење рока:
Комисија констатује да у предметној Конкурсној документацији ставом „У цену набавке треба
урачунати све трошкове набавке“, није прецизирано шта не садржи понуђена цена, односно то
је једино учињено у Моделу уговора за предметну набавку (чл. 4. став 5), где стоји:
„У цену из става 1. овог члана уговора нису урачунати трошкови приступа и коришћења система
за пренос електричне енергије ни трошкови приступа и коришћења система за дистрибуцију
електричне енергије, као ни накнаде за подстицај повлашћених произвођача ел. енергије.“
Сходно наведеном, Комисија допуњује Конкурсну документацију напред наведеним ставом.

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
- рок за подношење понуда се МЕЊА са 05.03.2015. НА 10.03.2015. године до 11,00 часова
- Понуда се шаље поштом на адресу Општинска управа Нови Бечеј, 23.272 НОВИ БЕЧЕЈ, ул.
Жарка Зрењанина бр. 8, или предаје лично у канцеларији бр. 16. на наведеној адреси.

Време и место отварања понуда / пријава:
- рок за отварање понуда се МЕЊА са 05.03.2015. НА 10.03.2015. године у 12,00 часова;
- Општинска управа Нови Бечеј, 23.272 НОВИ БЕЧЕЈ, ул. Жарка Зрењанина бр. 8, канц. број 33.

Лице за контакт:

Трифун Станковић, тел. 023/772-320 лок. 115,
e-mail: trifun.stankovic@novibecej.rs

Остале информације:
У предметном поступку јавне набавке понуда са варијантама није допуштена.

