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

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
УПРAВA ЈП ЕПС

Адреса наручиоца:

Балканска бр.13

Интернет страница наручиоца:

www.eps.rs

Врста наручиоца:

Државна јавна предузећа

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:
Број јавне набавке: ЈНO/1000/0025/2018
Опис предмета јавне набавке: Лична заштитна опрема – остала заштитна опрема
Партија 1 - Радна и заштитна одећа
Партија 2 - Лична заштитна опрема – остала заштитна опрема
Назив и ознака из општег речника набавке: Радна одећа, специјална радна одећа и прибор 18100000-0
Детаљни подаци о предмету набавке наведени су у техничкој спецификацији (поглавље 3.
конкурсне документације)

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

10.10.2018.

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

09.11.2018.

Разлог за продужење рока:
Измена конкурсне документације.

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Понуда се подноси у затвореној (запакованој пошиљци) лично или поштом на адресу: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“,
Београд, ул. Балканска 13, писарница, са назнаком: „Понуда за јавну набавку добара бр. ЈНО/1000/0025/2018 - Лична заштитна
опрема – остала заштитна опрема, Партија бр.____ (уписати број и назив партије за коју се подноси понуда) - НЕ ОТВАРАТИ“.
На полеђини коверте обавезно навести основне податке о понуђачу, име и презиме, и телефон лица за контакт. У случају да
понуду подноси група понуђача, на полеђини коверте потребно је назначити да се ради о групи понуђача и навести основне
податке о понуђачима и контакт телефоне.
Последњи дан рока за подношење понуда, односно датум и сат рока за подношење понуда је 16.11.2018. године до 10 часова.
Неблаговремене понуде комисија за спровођење јавне набавке ће, по окончању поступка отварања понуда, вратити неотворене
Понуђачу са назнаком да су поднете неблаговремено.

Време и место отварања понуда / пријава:
Јавно отварање благовремених понуда обавиће се дана 16.11.2018. године у 11 часова у
просторијама Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд, Балканска бр. 13, сала за
састанке на другом спрату.

Лице за контакт:

Остале информације:
Комисија за ЈНО/1000/0025/2018

Александра Адамовић
адреса електронске поште: aleksandra.adamovic@eps.rs

