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:

Поступак јавне набавке мале вредности

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:
Набавка медицинске опреме обликована по партијама ЈН 4-2017
Ознака из општег речника набавке: ОРН 33100000- Медицинска опрема

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

22.06.2017године

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

29.06.2017године

Разлог за продужење рока:
Разлог за продужење рока за подношење понуда у поступку јавне набавке бр. 4-2017
Набавка медицинске опреме обликована по партијама је Измена конкурсне документације
- Измена бр. 1, те у складу са чл. 63 ст. 5 Закона о јавним набавкама Наручилац продужује
рок за подношење понуда.

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Рок за достављање понуда је закључно са 10.07.2017. године 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 4-2017 за Партију ______________________________
( обавезно уписати 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:
Јавно отварање понуда обавиће се комисијски, у малој сали на III спрату Дома
здравља ,,Врачар'', дана 10.07.2017 године са почетком у 10,00 часова.

Лице за контакт:

Остале информације:

Здрваствена установа Дом здравља ,,Врачар''
Служба за јавну набавку
e-mail: dzvracar@yubc.net

