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

ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА"

Адреса наручиоца:

Јасички пут бб, КРУШЕВАЦ

Интернет страница наручиоца:

www.gradskatoplanaks.com

Врста наручиоца:

Органи државне управе

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:
ЈН 02/14: ЕЛЕКТРО РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И МАТЕРИЈАЛ
Ознака из општег речника набавке: - 31000000 Електричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал, расвета
Партија 1: Осигурачи - ознака 31211300 Осигурачи
Партија 2: Прекидачи - ознака 31212000 Прекидачи (снаге)
Партија 3: Контактори, биметална и временска релеа - ознака 31221000 Електрични релеји
Партија 4: Тастери, сигналне сијалице и инструменти - ознака 31518000 Светла за сигнализацију
Партија 5: Осветљење - ознака 31530000 Делови лампи и светлеће опреме
Партија 6: Каблови и инсталациони проводници - ознака 31300000 Изолована жица и каблови
Партија 7: Разно - ознака 31340000 Прибор за изоловане каблове
Партија 8: Електромотори и резервни делови - ознака 31110000 Електро мотори
Партија 9: Материјал за премотавање електромотора - ознака 31650000 Изолациони делови
Партија 10: Електро ормани - ознака 31682100 Електро ормани

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

24.02.2014. godine

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

28.02.2014.godine

Разлог за продужење рока:
У складу са ставом 5. члана 63. Закона о јавним набавкама, Наручилац је дужан д продужи рок за подношење понуда уколико измени или
допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда.
Наручилац је примио захтеве за појашњење а на основу којих је утврђено да неке ставке из спецификације добара нису биле добро
дефинисане.
Наручилац ће допунити спецификацију добара у складу са захтевима за појашњење и додатно дефинисати све ставке спецификације
добара.
Све ДОПУНЕ конкурсне документације и ПРОДУЖЕЊЕ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА биће уграђено у нову
конкурсну документацију : Конк. док. АКТУЕЛНА ВЕРЗИЈА
Конк. док. АКТУЕЛНА ВЕРЗИЈА биће објављена 03.03.2014.године
на интернет страни наручиоца www.gradskatoplanaks.com , као и
на Порталу јавних набавки www.ujn.gov.rs.

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Рок за подношење понуда (нови рок): 12.03.2014 год. до 10 часова, у управној згради
ЈКП “Градска Топлана” , Јасички пут бб, 37000 Крушевац

Време и место отварања понуда / пријава:
Јавно отварање понуда одржаће се 12.03.2014 год. у 10,30 часова, у управној згради
ЈКП “Градска Топлана” , Јасички пут бб, 37000 Крушевац

Лице за контакт:

Остале информације:

Ракић Дејан, тел. 037/426-482

