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:

Поступак јавне набавке мале вредности

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- Једнократне ноћне посуде,бр.24М/20
ОРН: 33771000 Хигијенски производи од хартије

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

23.09.2020.

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

29.09.2020.

Разлог за продужење рока:
Из разлога измене конкурсне документације.
Наручилац је дана 29.09.2020. године извршио измену конкурсне документације и објавио измењену
конкурсну документацију 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):
Поонуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се
приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
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.
Понуду доставити на адресу: Јована Мариновића бр. 4. Београд, КБЦ „Др Драгиша Мишовић – Дедиње“, са
назнаком: ,,Понуда за јавну набавку ДОБАРА – Једнократне ноћне посуде,бр.24М/20 -НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се
сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 06.10.2020 године до 08:00 часова.

Време и место отварања понуда / пријава:
Јавно отварање понуда ће се обавити на дан истека рока за подношење понуда, 06.10.2020.
године са почетком у 09,00 часова, ће бити извршено у просторијама Одељења за јавне
набавке и комерцијалу, ул. Хероја Милана Тепића бр. 1. Београд.

Лице за контакт:

Остале информације:

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

