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Amendment – Supply and installation of plant and equipment for energy 

efficiency rehabilitation / reconstruction of buildings in Paraćin, Kruševac and 

Užice / 

Амандман - Набавка и уградња постројења и опреме за енергетску санацију 

/ реконструкцију објеката у Параћину, Крушевцу и Ужицу/ 

 

The deadline for submitting offers shall be extended.  

Referring to the Invitation to Tender published on www.simap.ch (Project ID 195004, Notice 

No. 1101361) on 22.10.2019 the following amendments apply: 

 

Рок за достављање понуда ће бити продужен.  

У складу са позивом за подношење понуда објављеном на  www.simap.ch (ID пројекта 

195004, бр. 1101361) дана 22.10.2019. примењују се следећи амандман (измена):  

 

 

1.4 Deadline for submitting offers / Рок за подношење понуда 

Original information  Amended information  

Date: 2nd December 2019 

Time of day: at or before 12:00h 

Specific deadlines and formal requirements: 

Tender identification: “Tender for MEEMP in 

PARAĆIN, KRUŠEVAC,UŽICE” “DO NOT 

OPEN BEFORE December 3, 2019, 12h00” 

Hardcopies: One (1) “ORIGINAL” and one 

(1) “COPY OF TENDER”. 

Electronic copies: Each hardcopy (original 

and copies of tender) must be accompanied 

with a complete electronic copy. The 

electronic copy must be stored on a CD / 

DVD or USB-Stick. The Price Schedules and 

other Tender Forms given in Excel format 

must be submitted in Excel and pdf format in 

electronic copy. 

Date: 9th December 2019  

Time of day: at or before 10:00h 

Specific deadlines and formal 

requirements:   

Tender identification: “Tender for MEEMP in 

PARAĆIN, KRUŠEVAC,UŽICE” “DO NOT 

OPEN BEFORE December 9, 2019, 14h00” 

Hardcopies: One (1) “ORIGINAL” and one 

(1) “COPY OF TENDER”. 

Electronic copies: Each hardcopy (original 

and copies of tender) must be accompanied 

with a complete electronic copy. The 

electronic copy must be stored on a CD / 

DVD or USB-Stick. The Price Schedules 

and other Tender Forms given in Excel 

format must be submitted in Excel and pdf 

format in electronic copy. 

http://www.simap.ch/
http://www.simap.ch/


 

Page 2/2 

Оригинална информација  Измењена информација (амандман) 

Датум: 2. децембар 2019. 

Време: најкасније до 12:00 h 

Специфични рокови и формални захтеви: 

Индентификација понуде: „Понуда за 

ПЕЕУЕО ПАРАЋИН, КРУШЕВАЦ И 

УЖИЦЕ“ „НЕ ОТВАРАТИ ПОНУДУ ПРЕ 3. 

децембра 2019., 12h00“ 

Штампане понуде: Једна (1) “ОРИГИНАЛ” 

и једна (1) “КОПИЈА ПОНУДЕ”. 

Електронске копије: Свака штампана 

понуда (оригинал и копија понуде) морају 

бити приложене уз комплетан 

електронски примерак понуде. 

Електронска копија понуде мора бити 

сачувана на CD / DVD -у или USB-у. 

Структура цена и други тендерски 

обрасци дати у Excel-у морају бити 

предати у Excel-у и пдф-у у електронском 

примерку понуде. 

Датум: 9. децембар 2019. 

Време: најкасније до 10:00 h 

Специфични рокови и формални захтеви: 

Индентификација понуде: „Понуда за 

ПЕЕУЕО ПАРАЋИН, КРУШЕВАЦ И 

УЖИЦЕ“ „НЕ ОТВАРАТИ ПОНУДУ ПРЕ 9. 

децембра 2019., 14h00“ 

Штампане понуде: Једна (1) “ОРИГИНАЛ” 

и једна (1) “КОПИЈА ПОНУДЕ”. 

Електронске копије: Свака штампана 

понуда (оригинал и копија понуде) морају 

бити приложене уз комплетан 

електронски примерак понуде. 

Електронска копија понуде мора бити 

сачувана на CD / DVD -у или USB-у. 

Структура цена и други тендерски 

обрасци дати у Excel-у морају бити 

предати у Excel-у и пдф-у у електронском 

примерку понуде. 

 

1.5 Date of the opening of bids / Датум за отварање понуда 

Original information Amended information 

Date: 3rd December 2019 

Time of day: 12:00h  

Date: 9th December 2019 

Time of day: 14:00h 

 

Оригинална информација  Измењена информација (амандман) 

Датум: 3. децембар 2019. 

Време: 12:00 h 

Датум: 9. децембар 2019. 

Време: 14:00 h 

 

EBP/QUIDDITA 27.11.2019 


