
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

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:

Датум објављивања позива за подношење 
понуда/пријава:

Датум објављивања обавештења о 
продужењу рока:

Разлог за продужење рока: 

Врста поступка јавне набавке: 

Продужење рока за подношење:



Време и место отварања понуда / пријава:

Остале информације:

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):

Лице за контакт:


	Blank Page

	Text1: ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА
	Text2: Александра Карађорђевића бр.28
	Text3: www.cajetina.org.rs
	Text7: Измене и допуне конкурсне документације;
	Text10: Понуде, састављене у складу са упутствима из конкурсне документације,  подносе се у затвореним ковертима, непосредно или препоручено путем поште, на следећу адресу:  Општина Чајетина  ул. А.Карађорђевића бр.28, 31310 Чајетина,  са назнаком:     "ПОНУДА ЗА  ЈНВВ-д  01/15 -НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ -  НЕ ОТВАРАТИ", а на полеђини написати : назив понуђача, тачну адресу, име особе за контакт,  број  телефона и факс. Понуде морају да стигну на адресу Наручиоца  најкасније до 19.02.2015. године до 12,00 часова, без обзира   на начин достављања. Понуде које код  Наручиоца стигну након истека овог рока сматраће се неблаговременим  неће се разматрати  и након окончања поступка отварања понуда неотворене ће се вратити понуђачима.
	Dropdown1: [Органи државне управе]
	Text6: 12.02.2015. године;
	Dropdown4: [Услуге]
	Dropdown2: [Отворени поступак]
	Dropdown3: [Понуда]
	Text4: Набавка електричне енергије; 09310000 -  електрична енергија
	Text5: 14.01.2015 године;
	Text13: 
	Text11: Јавно отварање понуда одржаће се 19.02.2015.године  у 13,00 часова у просторијама   Наручиоца на наведеној адреси.Отварању понуда могу присуствовати  овлашћени представници понуђача   на основу писменог овлашћења о праву учешћа у поступку отварања понуда које се предаје комисији пре   почетка поступка отварања.              
	Text12: Служба за јавне набавке, 031/831-151, локал 134.


