
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

Врста предмета:

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:

Датум објављивања позива за подношење 
понуда/пријава:

Датум објављивања обавештења о 
продужењу рока:

Разлог за продужење рока: 

Врста поступка јавне набавке: 

Продужење рока за подношење:



Време и место отварања понуда / пријава:

Остале информације:

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):

Лице за контакт:


	Blank Page

	Text1: Клиничко-болнички  центар„Др  Драгиша  Мишовић-Дедиње“,
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	Text7:  Из разлога измене конкурсне документације. 
Наручилац је дана 29.12.2015. године  извршио измену конкурсне документације и објавио измењену конкурсну документацију на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке, Порталу јавних набавки града Београда и сајту Наручиоца.

У складу са ЗЈН, Наручилац продужава рок за подношење понуда.


	Text10: Понуду доставити на адресу: 
Јована Мариновића бр. 4, 11000 Београд са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара – Материјал за хемодијализу – који зависи од  типа машине,по партијама ЈН бр. 21/15 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 06.01.2016. до  08:00 часова.
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	Text11: Отварање понуда ће бити извршено дана  06.01.2016. године у 09:00  у Библиотеци Установе (Управна зграда Наручиоца) ул. Хероја Милана Тепића бр. 1. Београд. Отварању понуда могу учествовати представници понуђача уз предходну предају писменог пуномоћја
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Лице за контакт: др Снежана Гајић
Адреса: Београд, Хероја Милана Тепића бр.1
E-mail: javnenabavkekbcdmisovic@gmail.com






