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

Jавно предузеће за водоснабдевање "Рзав" Ариље

Адреса наручиоца:

ул. Чачанска бб, 31230 Ариље

Интернет страница наручиоца:

www.rzav.co.rs

Врста наручиоца:

Јавна предузећа-локална самоуправа

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:
Предмет јавне набавке бр. 1.8/16 МН су добра, моторно горивo за возни парк ЈП „Рзав“ у
количини која чини годишње потребе предузећа.
Предмет набавке је 3.000 литара Евро дизела и 10.000 литара Евро премијум БМБ 95, са тим
да се испорука врши сукцесивно током периода од годину дана на продајним местима
испоручиоца.
(Шифра из општег речника јавних набавки 09132000 Бензин и 09134200 Дизел гориво).

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

21.09.2016. godine

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

6.10.2016. godine

Разлог за продужење рока:
Измена конкурсне документације у року краћем од 8 дана од истека рока за достављање
понуда.

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Понуђачи своје понуде, исправно попуњене са свим прилозима траженим у Конкурсној
документацији, подносе најкасније до
18. октобра 2016. године до 12:00 часова,
у затвореним и запечаћеним ковертама, на адресу: “ЈП за водоснабдевање Рзав”, Чачанска
бб, 31230 Ариље, са назнаком: “Не отварати – понуда за јавну набавку број 1.8/16 МН –
Моторно гориво”. На полеђини коверте обавезно навести назив и адресу понуђача, број
телефона и име лица за контакт.

Време и место отварања понуда / пријава:
Отварање понуда обавиће се јавно, 15 минута након истека рока за подношење понуда, са
почетком у 12:15 часова у просторијама наручиоца, у улици Чачанској бб у Ариљу.

Лице за контакт:

Остале информације:

Ана Радовић, дипл.правник, е-маил: office@rzav.co.rs ,
телефон 031/3894-883,
факс 031/3893-756

