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:

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:
Потрошни и уградни материјал, по партијама, бр.02/17, ПАРТИЈА 35.
Ознака и назив из ОРН
33140000; 33184100

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

20.01.2017.

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

23.03.2017.

Разлог за продужење рока:
Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки је решењем број
4-00-171/2017 од 03.03.2017. године одбила Захтев за заштиту права подносиоца захтева
„Dexon“ д.о.о. Београд, у поступку јавне набавке Потрошни и уградни материјал, за партију 35.
Наручилац на основу предметног решења наставља са даљим активностима у спровођењу
поступка јавне набавке и објављује обавештење о продужњу рока за предају понуда кроз које
и обавештава сва заинтересована лица о донетом решењу Републичке комисије за заштиту
права.

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Понуду доставити на адресу: Јована Мариновића бр. 4. Београд, КБЦ „Др Драгиша Мишовић
– Дедиње“, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара – Потрошни и уградни материјал,
по партијама ЈН бр. 02/17 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је
примљена од стране наручиоца до 31.03.2017.године до 08:00 часова.

Време и место отварања понуда / пријава:
Otvaranje ponuda će biti izvršeno dana 31.03.2017. 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:
/

Лице за контакт: Др. Горан Васић, председник
Адреса: Београд, Хероја Милана Тепића бр.1
E-mail: javnenabavkekbcdmisovic@gmail.com

