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

Oпшта болница "Стефан високи"

Адреса наручиоца:

Вука Караџића 147, 11420 Смедеревска Паланка

Интернет страница наручиоца:

www.bolnica-palanka co.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:
Лекови са Д Листе лекова- орн 33600000 и Галенски RASTVORI - општи речник набавке 33692600

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

18.06.2017

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

23.06.2017.

Разлог за продужење рока:
Измена конкурсне документације у складу са чланом 63. став 5

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Понуде се достављају поштом или лично писарници Опште болнице "Стефан Високи" ул. Вука Караџића 147, 11420 Смед. Паланка, у радно
време наручиоца од 07,00 - 15,00 часова са назнаком "Понуда за јавну набавку добара - Лекови са Д Листе лекова- орн 33600000 и Галенски
RASTVORI - општи речник набавке - 33692600 ________, ЈНМВ 17/17-"НЕ ОТВАРАТИ"(на линију уписати број партије за коју се подноси понуда с
тим што се може навести група партија навођењем од-до). Рок за подношење понуда наведен је у конкурсној документацији- 29.06.2017. до
10,00 часова.
Понуђач понуду подноси у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити да
се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих
учесника у заједничкој понуди.

Време и место отварања понуда / пријава:
Отварање понуда обавиће се јавно пред Комисијом за јавну набавку 29.06.2016. године у
10,15 часова у просторијама Опште болнице "Стефан Високи".

Лице за контакт:

Остале информације:
/

Зоран Голубовић

