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:
Канцеларијски материјал обликован у две партије JN 14-2014 и то:
Партија 1- Папир за копирање и тонери за штампаче
Партија 2- Остали потрошни канцеларијски материјал
Ознака из општег речника набавке: 30190000

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

09.04.2014 год

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

15.04.2014 год

Разлог за продужење рока:
Наручилац у складу са чланом 63 став 1 Закона о јавним набавкама врши измену конкурсне
документације на страни 5 од 33, под тачком 1.2.1 у оквиру кога се тражи достављање два ИСО
стандарда 9001:2008 и 14001:2005.Тражени стандарди се бришу.Конкурсна документација се мења
под тачком 1.2.1 на страни 5 од 33 и гласи:Понуђачи уз понуду достављају Изјаву дату на
меморандуму, потписану и оверену од стране овлашћеног лица којом гарантују да је квалитет
понуђених добара прецизираних конкурсном документацијом у складу са декларацијом
произвођача.Исту измену Наручилац врши на страни 7 од 33 под тачком 2 подтачка 15.Измењену
конкурсну документацију Наручилац објављује на Порталу јавних набавки и сајту Дома
здравља ,,Врачар''.

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЈЕ 23.04.2014 године до 11,00 часова
Понуду доставити на адресу:Дом здравља ,,Врачар'',ул. Бојанска бр. 16, са
назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара – Канцеларијског материјала обликованог у две
партије, ЈН бр 14-2014- НЕ ОТВАРАТИ”

Време и место отварања понуда / пријава:
Јавно отварање понуда обавиће се комисијски, у соби 302 на III спрату Дома
здравља ,,Врачар'',истог дана по истеку рока за подношење понуда, са почетком у 12,00
часова, тј 23.04.2014 године у 12,00 часова.

Лице за контакт:

Остале информације:

Служба за јавну набавку:
Факс: 011/6458-822
e-mail : dzvracar@yubc.net

