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Zadeva: OBJAVA V URADNEM LISTU RS
Spoštovani,
V Uradnem listu št. 2/2017 je bil na strani 40 objavljen Javni razpis za podelitev koncesije za
projekt energetskega pogodbeništva za energetsko sanacijo objektov v Dravski in Mislinjski
dolini.
Rok za oddajo končnih vlog po tem javnem razpisu je bil določen na dan 22. 2. 2017 do 12.
ure, rok za odpiranje vlog pa 27.2.2017 ob 12. uri. Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi
z javnim razpisom je bil določen do 15. 2. 2017 do 9. ure, rok za ogled objektov je bil
določen do 8. 2. 2017 do 12. ure, ogledi pa naj bi se vršili v dnevih od 13. 2. 2017 do 15. 2.
2017.
Roke za oddajo končnih ponudb, odpiranje ponudb oz. vlog, postavitev vprašanj, roki za
vlogo za ogled objektov in datume, ko se bodo ogledi izvajali želimo podaljšati in sicer:
1.
2.
3.
4.
5.

rok za oddajo končnih vlog se prestavi na dan 22.3.2017;
odpiranje vlog bo potekalo dne 27.3.2017 ob 12. uri;
rok za postavitev vprašanj se prestavi na dan 15.3.2017 do 9. ure;
rok za najavo za ogled objektov se prestavi na dan 8.3.2017 do 12. ure,
datumi ogledov se prestavijo na dneve od 13.3.2017 do 15.3.2017.

Lepo pozdravljeni.
Številka: 00702-0006/2016
Datum: 13.2.2017

Andrej Erjavec,
vodja projektov

Priloga:
-

popravek Javnega razpisa za »Projekt energetskega pogodbeništva za
energetsko prenovo in storitev energetskega upravljanja javnih objektov v Dravski
in Mislinjski dolini«.
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Poslati:
-

naslovniku, preko elektronske pošte.

Vložiti:
-

v zadevo.
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