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

KBC Dr Dragiša Mišović - Dedinje

Адреса наручиоца:

Beograd, Heroja Milana Tepića br.1.

Интернет страница наручиоца:

http://www.dragisamisovic.bg.ac.rs/

Врста наручиоца:

Здравство

Врста поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке мале вредности

Продужење рока за подношење: Понуда
Врста предмета:

Услуге

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:
Periodični zdravstveni pregledi na radnim mestima sa povećanim rizikom,po partijama,br.16/15
ORN- 85100000-

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

28.07.2015.

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

31.07.2015

Разлог за продужење рока:
Naručilac je dana 31.07.2015. godine izvršio izmenu konkursne dokumentacije.
Iz razloga izmene konkursne dokumentacije, u skladu sa ZJN, Naručilac produžava rok za
podnošenje ponuda.

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Ponuđač ponudu podnosi neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja
ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara.
Na poleđini koverte ili na kutiji navesti naziv i adresu ponuđača.
U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i
adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi.
Ponudu dostaviti na adresu: Jovana Marinovića br. 4. Beograd, KBC „Dr Dragiša Mišović – Dedinje“, sa naznakom: ,,Ponuda za
javnu nabavku –Periodični zdravstveni pregledi na radnim mestima sa povećanim rizikom,po partijama , JN br. 16/15 - NE
OTVARATI”. Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primljena od strane naručioca do 10.08.2015. godine do 08:00
časova.

Време и место отварања понуда / пријава:
Otvaranje ponuda će biti izvršeno dana 10.08.2015. u 09:00 časova u Biblioteci Ustanove
(Upravna zgrada Naručioca) ul. Heroja Milana Tepića br. 1. Beograd. U otvaranju ponuda mogu
ucestvovati predstavnici ponuđača uz prethodnu predaju pismenog punomoćja.

Лице за контакт:

Остале информације:
/

Lice za kontakt: Vesna Crnjanski
Adresa: Beograd, Heroja Milana Tepica br.1
E-mail: javnenabavkekbcdmisovic@gmail.com

