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

Гинеколошко акушерска Клиника "Народни фронт"

Адреса наручиоца:

Краљице Наталије 62, Београд

Интернет страница наручиоца:

www.gakfront.org

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:
редмет набавке су добра – реагенси и потрошни материјал за апарат ''Kryptor Compact Plus''
произвођача ''B•R•A•H•M•S GmbH'' или одговарајуће kojи je неопходан за вршење анализа
(double test) у лабораторији, као и услуга сервисирања и одржавања наведеног апарата, за
потребе Гинеколошко-акушерске клинике ''Народни фронт''у отвореном поступку број
О15-14 за 2015. годину.
ОРН: 33696500 Лабораторијски реагенси

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

16.10.2015.

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

09.11.2015.

Разлог за продужење рока:
Рок се продужава због измена и допуна конкурсне документације.

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Понуде се подносе на адресу: Гинеколошко-акушерска клиника ''Народни фронт'', Београд, ул. Краљице Наталије 62,
писарница. Рок за подношење понуда је 20.11.2015. године, до 12,00 часова. Понуда се сматра благовременом
уколико је примљена од стране наручиоца најкасније до 12,00 часова наведеног датума, у писарници наручиоца.
Понуде се подносе непосредно (лично) или путем поште, на поменуту адресу наручиоца, према наводима
конкурсне документације. Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији овереној печатом и на
полеђини коверте обавезно наводи назив и адресу понуђача, телефон и факс понуђача, име и презиме и број
телефона особе за контакт.

Време и место отварања понуда / пријава:
Место отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се у ГАК ''Народни фронт'', Београд,
Краљице Наталије 62, сала за састанке на другом спрату Клинике.
Дан и сат отварања понуда: 20.11.2015. године, са почетком у 12,30 часова.

Лице за контакт:

Остале информације:

011/2068 408 Иван Цвијовић, Радица Александрић

