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

ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ НИШ

Адреса наручиоца:

Булевар др Зораан Ђинђића 48

Интернет страница наручиоца:

www.transfuzijanis.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 су добра - медицински потрошни материјал
Јавна набавка обликована je по партијама.
Партија 1-медицински потрошни материјал
Партија 2 – вакутајнер епрувете
Партија 3-санитетски материјал
Партија 4-ситан потрошни материјал
Партија 5- метални потрошнии материјал
Партија 6-игле за ТИП
Партија 7-ампуле
Партија 8-спојнице за стерилну конекцију
Партија 9- пластични потрошни материјал
Ознака из општег речника набавки -33140000

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

08.01.2015.

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

13.01.2015

Разлог за продужење рока:
исправака техничке спецификације

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније до 22.01.2015 до 10.00 часова.
Ако последњи дан рока пада у суботу, недељу, дан државног празника, или неки други дан када наручилац не ради, рок истиче првог наредног радног дана.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, назначити датум и време њеног пријема и понуђачу ће, уколико понуду доставља непосредно, издати потврду о
пријему. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуде се подносе у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца:
Булевар др Зорана Ђинђића бр 48, са назнаком - Не отварати - Понуда за јавну набавку добра медицински потрошни материјал ЈН бр 2/2015 ( навести партију за
коју се подноси понуда )
1
На полеђини коверте уписује се назив, адреса, број телефона и електронска пошта понуђача.
Наручилац ће након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Време и место отварања понуда / пријава:
Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати одмах, по истеку рока за подношење
понуда тј 22.01.2015 у 10.30 у просторијама наручиоца
Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Представници понуђача,
уколико желе активно учешће у поступку отварања понуда, морају имати овлашћења која ће
предати Комисији за јавну набавку приликом отварања понуда.

Лице за контакт:

Остале информације:

Додатне информације о наведеној набавци се могу добити сваког радног дана у
времену од 08:00 до 14:00 часова на број телефона 064/88 17 250, особа за контакт
Милош Илић , mail www.transfuzijanis.rs
Додатне информације у вези техничке спецификације могу се добити на телефон
018/4533-260 особа за контакт Сузана Качар

