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

Дом здравља ,,Врачар''

Адреса наручиоца:

ул. Бојанска бр. 16,Београд

Интернет страница наручиоца:

http://www.dzvracar.org.rs/

Врста наручиоца:

Здравство

Врста поступка јавне набавке:

Отворени поступак

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:
Лабораторијски материјал обликован по партијама ЈН 5-2017
Ознака из општег речника набавке : 33696000; 33790000
абавка је обликована у 10 ( десет ) партија и то:
Партија 1- Реагенси за биохемијске анализе са контролама и калибраторима и потрошни материјал или одговарајуће за аналајзер Beckman
Coulter AU 640Clinical Chemistry System
Партија 2- Коагулација – Реагенси , контролне плазме,калибратор и потрошни материјал или одговарајуће за апарат Behnk elektronik Cl 4
Партија 3– Хематолошки реагенси и контролне крви или одговарајуће за хематолошки бројач ,,Coulter AcT diff''
Партија 4- Хематолошки реагенси и контролне крви или одговарајуће за хематолошки анализатор ,, HmX''
Партија 5- Реагенси , електроде и потрошни материјал за електролите са јон селективном електродом или одговарајуће за апарат 9180
Electrolyte Analyzer ,, Roche’’
Партија 6- Хемикалије
Партија 7- Тест траке
Партија 8- Вакум систем за затворено узорковање крви
Партија 9- Микровете и аутоматске контакт ланцете или одговарајуће
Партија 10- Стакло и лабораторијско посуђе

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

14.03.2017 године

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

04.04.2017 године

Разлог за продужење рока:
На основу чл 2 став 1 тачка 2 Закона о државним и другим празницима у Републици Србији
који гласи да су Васкршњи празници почев од Великог петка закључно са другим даном
Васкрса , нерадни дани за Васкршње празнике у 2017 год су 14,15,16 и 17 април 2017 год.
Наручилац је накнадним увидом у позив за подношење понуда и одређени дан последњег
рока за доставу понуда и отварање понуда које је заказано за 14.04.2017 год утврдио да је
то нерадни дан и из тог разлога продужава рок за достављање понуда и отварање понуда.

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Рок за достављање понуда је закључно са 18.04.2017 год до 09,00 часова
Понуде са одговарајућом документацијом се подносе поштом, препоручено или лично на адресу наручиоца Дома
здравља ,,Врачар'' ул. Бојанска бр. 16, Београд. Понуду доставити у затвореној коверти,кутији са обавезном назнаком
„НЕ ОТВАРАТИ – понуда за јавну набавку 5-2017 – Лабораторијски материјал обликован по партијама за
Партију__________________________________ ( обавезно навести број и назив партије).
Понуда се подноси у затвореној коверти , кутији тако да се са сигурношћу може утврдити да се отвара први пут.
На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона понуђача, као и име особе за контакт.

Време и место отварања понуда / пријава:
Отварање понуда обавиће се 18.04.2017 год у 10,00 часова.
Отварање понуда ће се обавити јавно, на дан истека рока, у 10,00 часова у згради Дома
здравља ,,Врачар'', трећи спрат , мала сала .Наручилац задржава право да промени место
отварања понуда о чему ће понуђачи бити благовремено обавештени.

Лице за контакт:

Остале информације:

Служба за јавну набавку
dzvracar@yubc.net

