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

Општина Прибој

Адреса наручиоца:

12. јануар бр. 108, 31 330 Прибој

Интернет страница наручиоца:

www.priboj.rs

Врста наручиоца:

Градска и општинска управа

Врста поступка јавне набавке:

Отворени поступак

Продужење рока за подношење: Понуда
Врста предмета:

Услуге

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. 10/19 је избор приватног партнера и додела уговора о јавно-приватном партнерству
за вршење услуга реконструкције, рационализације и одржавања система јавног осветљења применом мера
уштеде енергије на територији Општине Прибој. Предмет јавне набавке према општем речнику набавки су:
• 71314200 Услуге у вези са управљањем енергијом
• 71314300 Саветодавне услуге у вези са енегетском ефикасношћу
• 50232100 Услуге одржавања уличне расвете
• 50232110 Пуштање у рад уређаја јавне расвете
• 45316000 Радови на инсталацији расветних и сигналних система
Енергетска услуга која је предмет јавне набавке према допунском речнику класификована је у одељку К (Остала
својства за енергетику и дистрибуцију воде), у групи А (Својства за енергетику и дистрибуцију воде) под:
• КА03 За електричну опрему
• КА04 За електричне инсталације

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

07.11.2019.год.

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

27.12.2019.год.

Разлог за продужење рока:
У складу са чл.63. став 1. ЗЈН, рок за подношење понуда се продужава из разлога измене и
допуне конкурсне документације.

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Понуду са предвиђеним обрасцима из конкурсне документације доставити до 14.01.2020.
год. (уторак) до 12,00 часова на адресу Општинска управа Прибој, 12. јануар бр. 108, 31 330
Прибој, са назнаком „Понуда у отвореном поступку Јавне набавке за избор приватног
партнера и доделу јавног уговора о јавно-приватном партнерству за вршење услуга
реконструкције, рационализације и одржавања система јавног осветљења применом мера
уштеде енергије на територији Општине Прибој, ЈН бр. 10/19 – НЕ ОТВАРАТИ“.

Време и место отварања понуда / пријава:
Отварање понуда је јавно. Отварање понуда одржаће се одмах након истека рока за
подношење понуда, 14.01.2020.год. (уторак )у 12,15 часова у просторијама Општине Прибој.

Лице за контакт:

Остале информације:

Марко Јањушевић, е-mail:nabavke@priboj.rs.

