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

Клиничко-болнички центар
„Др Драгиша Мишовић-Дедиње“,

Адреса наручиоца:

Београд, Хероја Милана Тепића 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:
ДОБРА : Хирушки шавни материјал,бр.22/20
OРН: 33140000 - Медицински потрошни материјал

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

22.06.2020.

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

15.07.2020.

Разлог за продужење рока:
Из разлога додатног појашњења конкурсне документације.
Наручилац је дана 15.07.2020. године одговорио на додатна појашњења конкурсне документације и
објавио на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и сајту Наручиоца.
У складу са ЗЈН, Наручилац продужава рок за подношење понуда.

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Понуђач доставља понуду у запечаћеној коверти, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата. Ако коверта није запечаћена и означена на начин
описан овим Упутством, НАРУЧИЛАЦ не преузима никакву одговорност уколико понуда залута или се отвори пре времена.
На задњој страни коверте треба обавезно навести име и адресу понуђача, што омогућава да понуда буде враћена неотворена, у случају да се прогласи неблаговременом.
Понуде се достављају у затвореној коверти препорученом пошиљком или личном доставом на адресу:
КБЦ „Др Драгиша Мишовић – Дедиње, Архива Установе ,
за ЈАВНЕ НАБАВКЕ – Београд, ул. Јована Мариновића бр. 4.
са назнаком: Понуда за ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА број 22/20 – Хирушки шавни материјал– НЕ ОТВАРАТИ.
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.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
Понуда се сматра благовременом ако је Наручиоцу достављена до 21.07.2020. године, најкасније до 08,00 часова.
Неблаговременом ће се сматрати понуда која буде достављена на адресу Наручиоца након истека наведеног рока за подношење понуда 21.07.2020. годинe након 08,00 часова.

Време и место отварања понуда / пријава:
Јавно отварање понуда ће се обавити на дан истека рока за подношење понуда, 21.07.2020.
године са почетком у 10,00 часова у просторијама Наручиоца – Клиничко болничког центара
„Др Драгиша Мишовић-Дедиње“, ул. Хероја Милана Тепића бр. 1. Београд.

Лице за контакт:

Остале информације:

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

