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:

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:
Предмет јавне набавке ЈНOП 4/18 је набавка Медицинскoг потрошног материјала:
ЈН 4.1 Шавни материјал
ЈН 4.2 Потрошни материјал који се фактурише
ЈН 4.3 Потрошни материјал који се не фактурише
ЈН 4.4 Санитетски материјал
ЈН 4.5 Шприцеви и игле
ЈН 4.6 Апотекарски материјал
ЈН 4.7 Потрошни материјал за Рентген и РТГ филмови
ЈН 4.8 Материјал за микробиологију
ЈН 4.9 Санитетско потрошни материјал за дијализу
ознака из општег речника набавке - 33140000

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

16.04.2018.

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

10.05.2018.

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

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Рок за подношење понуда је 18.05.2018. године до 10,00 часова.
Понуде се подносе у затвореној коверти на адресу: Општа болница „Стефан Високи“ ул. Вука Караџића бр.
147, 11420 Смедеревска Паланка, поштом или непосредном предајом.
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.
Неблаговремене понуде неће се отварати и по окончању поступка биће враћене понуђачу уз повратницу са
назнаком да је иста поднета неблаговремено.

Време и место отварања понуда / пријава:
Понуде ће се отварати јавно, истог дана одмах по истеку рока за подношење понуда у 10:15
часова у просторијама наручиоца Опште болнице „Стефан Високи“ .
Сва заинтересована лица могу присуствовати отварању понуда.

Лице за контакт:

Остале информације:
/

Зоран Голубовић, дипл. ел. инж. е-mail адреса:
svisokijn@gmail.com, телефон 026/330-330.

