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

Дом здравља ''Др Верољуб Цакић'' Мајданпек

Адреса наручиоца:

Капетанска бр.30, 19250 Мајданпек

Интернет страница наручиоца:

http://dzmpek.org.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:
САНИТЕТСКО МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ (рендген филмови, развијачи и
фиксири) ЈНМВ бр. 1-1.1.3/20
Ознака предмета ЈН из општег речника набавке:
- 33140000

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

28.01.2020.године.

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

31.01.2020.године.

Разлог за продужење рока:
У складу са чланом 63. став 5. Закона о јавним набавкама-Ако наручилац измени или допуни
конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда,
наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о
продужењу рока за подношење понуда.

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Понуду доставити на адресу: Дом здравља ''Др Верољуб Цакић'' Мајданпек, ул. Капетанска
бр.30, 19250 Мајданпек, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добра –''САНИТЕТСКО
МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ (рендген филмови, развијачи и фиксири) ЈНМВ бр.
1-1.1.3/20 за партију/е................... за 2020 годину РБЈН 1-1.1.3/2020......НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
06.01.2020.године до 13,00 часова .

Време и место отварања понуда / пријава:
Место отварање понуда: Сала за састанке Дома здравља ''Др Верољуб Цакић'' Мајданпек ,
ул.Капетанка бр.30.
Време отварања понуда: Отварање понуда ће се обавети одмах по истеку рока за
подношење понуда односно дана 06.01.2020.године у 13 часова и 15 минута

Лице за контакт:

Остале информације:

Правно финансијска служба: ТЕЛ/ФАКС 030/581-229 и
030/2150039 и Е - mail адреса dzmpek@sezampro.rs ,

