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

ГИМНАЗИЈА ''ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ''

Адреса наручиоца:

НОВИ САД, Златне греде 4

Интернет страница наручиоца:

www,jjzmaj.edu.rs

Врста наручиоца:

Просвета

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:
набавка електричне енергије за потпуно снабдевање. Шифра из речника: 0931000.

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

09.03.2015

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

13.03.2015

Разлог за продужење рока:
Мења се се конкурсна документација у следећем:
1.страна 10 - Понуђач је дужан да уз понуду достави бланко сопствену меницу, као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла по ЈНМВ 3/2015 – остатак текста остаје исти.
2. страна 16 – након табеле утрошене енергије текст се мења и гласи:
Цена обухвата цену електричне енергије са балансном одговорношћу у складу са Законом о енергетици (без урачунатог ПДВ-а).
У цену нису урачунати трошкови услуге приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне енергије за испоручену електричну енергију Наручиоцу, накнаде за подстицај обновљивих извора
енергије и порез на додату вредност.
Понуђач ће фактурисати Наручиоцу утрошену активну енергију сваког месеца, на основу обрачунских величина, за место примопредаје Наручиоца.
3. страна 19 – члан 8. модела Уговора се мења и гласи:
Понуђач је дужан да достави регистровану меницу и менично овлашћење за добро извршење посла – наставак текста остаје исти.
4. страна 26 – се брише.

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Рок за подношење понуда се продужава, и истиче 20.03.2015.године до 12.00 часова.
Уколико последњи дан рока пада у суботу, недељу или на дан када се не ради рок се
продужава на први радни дан.

Време и место отварања понуда / пријава:
Отварање понуда ће се обавити јавно последњег дана рока за доставу понуда 20.03.2015 у
просторијама Гимназије ''Јован Јовановић Змај'', Нови Сад, Златне греде 4, са почетком у
12.30 часова.

Лице за контакт:

Остале информације:

Љиљана Ракић, факс 021/2156166, finansije@jjzmaj.edu.rs

