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:
Ампулирани лекови обликовани по партијама - СЕТ Б ЈН 1-2015
Ознака из општег речника набавке : 33600000

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

11.03.2015 године

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

09.04.2015 године

Разлог за продужење рока:
Нa основу члана 63 став 5 Наручилац је извршио измену конкурсне документације за ЈН 1-2015 - Ампулирани лекови обликовани по партијама -Сет Б и
продужава рок за достављање понуда и отварање понуда.
Рок за достављање понуда је закључно са 27.04.2015 год до 09,00 часова
Отварање понуда обавиће ссе 27..04.2015 год у 10,00 часова.
Образложење измене:
На онову дописа РФЗО-а број 404-330/15-1 од 30.03.2015 и достављених инструкција у вези закључивања уговора за лекове са Б листе са изабраним
понуђачима и пропратног списка лекова који се централизовано набављају уочено је да се у табели налазе лекови
benzilpanicillin,prokainbenzilpenicillin,furosemid,lidokain 35 mg 1% i epinefrin 1 mg/1 ml за 2015 годину.Спецификација лекова РФЗО-а за централизовану
набавку претходно није достављена установи , а ни обавештење да се спецификација налази на сајту Рфзо.Стручни део Комисије је сматрао да се
листа осим у делу инфузионих раствора и повидон јода за које су стигла обавештења није мењала и да се о свакој промени установа на исти начин
обавештава.Пошто се горе наведени лекови налазе у спецификацији у оквиру конкурсне документације за јавну набавку број 1-2015у отвореном
поступку који спроводи Дом здравља ,,Врачар'' било је потребно изменити конкурсну документацију и продужити рок за достављање понуда и
отварање понуда.(Образложење Комисије број 02/II/1081 од 07.04.2015 године)

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Рок за достављање понуда је закључно са 27.04.2015 год до 09,00 часова.Дом
здравља ,,Врачар'',ул. Бојанска бр. 16,Београд,трећи спрат

Време и место отварања понуда / пријава:
Отварање понуда обавиће се 27.04.2015 год у 10,00 часова у Дому здравља ,,Врачар'', ул
Бојанска бр. 16, Београд,трећи спрат, мала сала.

Лице за контакт:

Остале информације:

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

