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

Општа болница "Др Лаза К. Лазаревић" Шабац

Адреса наручиоца:

Шабац, Попа Карана 4

Интернет страница наручиоца:

www.bolnica015.org.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:
Предмет јавне набавке преговарачки поступак 01/17 су добра - вакуум епрувете, држачи,
игле – потребе за три месеца
ОРН: 333140000

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

31.01.2017.

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

08.02.2017.

Разлог за продужење рока:
Измене конкурсне документације 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда
сходно чл. 63. став 5. ЗЈН.
Наручилац је 08.02.2017.г. извршио измене конкурсне документације, један дан пре истека
рока за подношење понуда, услед чега се сагласно чл. 63.став 5.ЗЈН, продужава рок за
подношење понуда у преговарачком поступку јавне набавке 01/17.

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Понуде се предају лично у канцеларији 11 (Архива) управне зграде Опште болнице "Др Лаза
К. Лазаревић" Шабац, или поштом на адресу наручиоца Општа болница "Др Лаза К.
Лазаревић" Шабац, управна зграда, канцеларија 11 (Архива), ул. Попа Карана бр. 4, 15000
Шабац, до 14.02.2017.године у 10,30 часова.

Време и место отварања понуда / пријава:
Општа болница "Др Лаза К. Лазаревић" Шабац,управна зграда, семинарска сала, ул. Попа
Карана бр. Шабац. Отварање понуда је јавно и заказано је за 14.02.2017.године у 11,00
часова.
Поступак преговарања ће се спровести одмах након отварања понуда, истог дана.

Лице за контакт:

Бојана Поповић, тел. 015/363-523
Дејан Милетић, тел. 015/363-376
Слободан Лазић, тел. 015/363-380

Остале информације:
Понуђачи који су већ доставили понуде не морају достављати комплетну нову понуду, већ ће
само извршити одговарајућу измену понуде сходно Обавештењу наручиоца о измени
конкурсне документације и сходно Одељку VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ
ПОНУДУ, Тачка 5 - НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ ову измену доставити у
назаначеном року на начин предвиђен конкусном документацијом.

