
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 Ваљево
	Text2: Ваљево, Синђелићева бр.62
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	Text7: Због измене конкурсне документације , а сагласно ЗЈН, чл.63, став пет, наручилац је у обавези да продужи рок за достављање понуда.Чланом 63. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“, број 124/12; 14/2015 и 68/2015), прописано је да: « Уколико 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»
	Text10: Понуде доставити у затвореним ковертама са назнаком “ПОНУДА-НЕ ОТВАРАТИ” , на адресу Општа болница Ваљево, Правној служби, 14000 Ваљево, Ул. Синђелићева бр.62. На коверти обавезно навести назив предмета јавне набавке, као и тачан назив, адресу понуђача, контакт телефон и особу за контакте.
 Понуде доставити најкасније до 05.04.2019.г. до 13.30 ч.
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	Text4: ЈНМВ бр. 05/2019 -  набавка СО2 инкубатора са транспортом, испоруком, уградњом и пуштањем у рад за потребе Одсека за биомедицински потпомогнуту оплодњу Опште болнице Ваљево, ради закључења уговора.

Ознака из општег речника набавке: 
38000000 – лабораторијска опрема
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