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

ДОМ ЗДРАВЉА ЛУЧАНИ

Адреса наручиоца:

ул. РЕПУБЛИКЕ ББ,32230 ГУЧА

Интернет страница наручиоца:

www.dzlucani.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:
Опис предмета набавке: Предмет јавне набавке број 12/2018 је Средства за одржавање
хигијене за потребе Дома здравља Лучани (једногодишње потребе).
Назив и ознака из општег речника набавки: 1964000-вреће и кесе за отпад од полиетилена,
33760000-тоалетна хартија,марамице ,пешкири и салвете,3983000-производи за
чишћење,34221000-покретни контејнери за посебне намене.

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

03.07.2018.

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

09.07.2018.

Разлог за продужење рока:
Измена конкурсне документације.
Измена се односи на партију 1 - ПАПИРНА КОНФЕКЦИЈА, ставка 1.3

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Начин и место подношења понуда: Понуде са припадајућом документацијом, достављају се у
затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца – Дом здравља Лучани , ул.
Републике бб, 32230 Гуча, са обавезном назнаком на лицу коверте: Не отварати – 12/2018–
Средства за одржавање хигијене за потребе Дома здравља Лучани (једногодишње потребе)
“ поштом, или лично преко писарнице наручиоца. На полеђини коверте обавезно навести
назив, адресу, број телефона и факса понуђача, као и име особе за контакт и е-mail адресу.
Последњи дан рока, односно датум и сат за подношење понуда:
Рок за подношење понуда је 16.07.2018. године до 10 часова.
Време и место отварања понуда / пријава:
Место отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се у Служби за економско
финансијске послове у Дому здравља Лучани у Гучи, ул.Републике бб, 32230 Гуча
Дан и сат отварања понуда:
Понуде ће се отварати 16.07.2018. године у 10.15 часова.

Лице за контакт:

Остале информације:

Мица Обренић 032/854-539
e-mail: dzguca.racunovodstvo@gmail.com

