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

ОПШТА БОЛНИЦА ЧАЧАК

Адреса наручиоца:

ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак

Интернет страница наручиоца:

www.obcacak.co.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:

Предмет јавне набавке број 4/2018 је материјал за одржавање чистоће з
а потребе Опште болнице Чачак (десетомесечне потребе).
Назив и ознака из општег речника набавки: 33760000 – тоалетна хартија
, марамице, пешкири за руке и салвете, 39830000 – производи за чишће
ње, 34221000 – покретни контејнери за посебне намене; Детерџенти –
39831200; 33711610 - Шампони; 19640000 – вреће и кесе за отпад од по
лиетилена.

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

01.02.2018.

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

05.02.2018.

Разлог за продужење рока:

Измена конкурсне документа
ције за партију 2, ставка 2.4.

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Начин и место подношења понуда: Понуде са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запеча
ћеној коверти на адресу наручиоца: Општа болница Чачак, ул. Др Драгише Мишовић бр. 205, 32000 Чачак, са оба
везном назнаком на лицу коверте: "Не отварати: 4/2018–Материјал за одржавање чистоће за потребе Опште бол
нице Чачак (десетомесечне потребе)“ поштом, или лично преко писарнице наручиоца. На полеђини коверте оба
везно 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 13.02.2018. године до 12 часова.

Време и место отварања понуда / пријава:

Место отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се у Управној
згради Опште болнице Чачак у просторијама Набавне службе, ул. Др Дра
гише Мишовић 205.
Дан и сат отварања понуда:
Понуде ће се отварати 13.02.2018. године са почетком у 12.15 часова.

Лице за контакт:

Остале информације:

Набавна служба , тел. 032/371 505
Правна служба, тел/факс 032/373 19
7, е-mail: tender.ob.ca@gmail.com.

