
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

Врста предмета:

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:

Датум објављивања позива за подношење 
понуда/пријава:

Датум објављивања обавештења о 
продужењу рока:

Разлог за продужење рока: 

Врста поступка јавне набавке: 

Продужење рока за подношење:



Време и место отварања понуда / пријава:

Остале информације:

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):

Лице за контакт:
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	Text1: ОПШТА БОЛНИЦА ЧАЧАК
	Text2: ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак
	Text3: www.obcacak.co.rs
	Text7: Рок за подношење понуда се продужава из објективног разлога, а то је штрајк радника поште,  због чега већ послате понуде неће моћи на време да пристигну код наручиоца. На проблем је указало заинтересовано лице.
	Text10: Понуде са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца – Општа болница Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак, са обавезном назнаком на лицу коверте: „Не отварати: ЈН бр. 9/2019– Цитостатици са Д листе лекова  за потребе Опште болнице Чачак (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 29.03.2019. године до 13  часова.
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	Text4: Предмет јавне набавке број 9/2019 су цитостатици са Д листе лекова (Atenuirani bacili Mycobacterium bovis, soj BCG, mitomicin amp a10mg, vinblastin amp a 10mg)  за потребе Опште болнице Чачак (једногодишње потребе) у складу са чланом 17v став 1, тачка 1, подтачка 4, алинеја 3 Уредбе о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке ( "л. гласник РС“ бр. 29/13, 49/13, 51/13, 86/13, 119/14, 86/15 и 95/2016).
Назив и ознака из општег речника набавки: 33600000 – Фармацеутски производи.    

	Text5: 25.02.2019.
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	Text11: Место отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се у Управној 
згради Опште болнице Чачак у просторијама Набавне службе, ул. Др Драгише Мишовић 205.
Дан и сат отварања понуда: 
Понуде ће се отварати 29.03.2019. године са почетком у 13.15 часова.
	Text12: Правна служба, тел./факс 032/ 373 197, 307 026, 
e-mail: tender.ob.ca@gmail.com.
Драгица Јаковљевић  дипл.фармацеут, 
тел. 032/373 198



