Република Србија
ОПШТИНА БАБУШНИЦА
Председник општине Бабушница
Комисија за јавну набавку
Број: 404-26/2014-1
09.04.2014.године
БАБУШНИЦА
На основу члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама ( „Сл.гласник
РС“, бр.124/12) Комисија за јавну набавку број: 404-26/2014-1 објављује :

Обавештење о продужењу
рока за подношење понуда

Назив Наручиоца: Председник општине Бабушница
Адреса Наручиоца: 18300 Бабушница, улица Ратка Павловића 1
Интернет страница Наручиоца www.babusnica.rs
Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
Предмет јавне набавке: добра
Поступак се спроводи ради: закључења уговора о јавној набавци
Опис предмета набавке: набавка горива за потребе службених возила. “
Назив и ознака из општег речника набавке: 09130000 – нафта и дестилати

Датум објављивања позива за подношење понуда: 07.04.2014
Датум објављивања обавештења о продужењу рока: 09.04.2014
Разлог за продужење рока: измена Конкурсне документације за јнмв број
404-26/2014-1 на основу оучених штампарских и логичких грешака у претходној
верзији конкурсне документације.
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Нови рок за подношење понуда је 17. април 2014. године до 11.00
часова. Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу
Наручиоца најкасније 17. априла 2014. године до 11,00 часова. Понуде, са
припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти
на адресу наручиоца: Председник општине Бабушница, улица Ратка Павловића 1,
18330 Бабушница, општинска писарница, са обавезном назнаком: спростр„НЕ
ОТВАРАТИ - ПОНУДА за ЈНМВ добара - 404-26/2014-1“ , поштом или личном
доставом општинској писарници. На полеђини коверте обавезно навести назив,
адресу, број телефона понуђача као и име особе за контакт.
Понуде које пристигну на дату адресу или буду предате на писарници
наручиоца после истека рока сматраће се неблаговременим. Наручилац ће по
окончању поступка отварања неблаговремену понуду вратити понуђачу
неотворену, са назнаком да је поднета неблаговемено.
Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама Наручиоца: Председник
општине Бабушница, улица Ратка Павловића 1, 18330 Бабушница, у канцеларији
број 18, дана 17.04.2014. године са почетком у 12,00 часова.
Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица , а право
учешћа у поступку имаће овлашћени представници понуђача, који су дужни да
своја писмена овлашћења предају одговорном лицу наручиоца.
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