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

Завод за трансфузију крви Ниш

Адреса наручиоца:

Булевар др Зорана Ђинђића бр 48

Интернет страница наручиоца:

www.transfuzijanis.rsz

Врста наручиоца:

Здравство

Врста поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке мале вредности

Продужење рока за подношење: Понуда
Врста предмета:

Услуге

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:
поправка и одржавање медицинске опреме
Ознака из општег речника набавке : 50000000

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

16.03.2015

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

19.03.2015

Разлог за продужење рока:
измена техничке спецификације

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Понуде се достављају у писаном облику на српском језику у затвореној коверти , затворене на начин да се
приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара .Понуде се достављајау на адресу
Завода за трансфузију крви НишБулевар др Зорана Ђинђића бр 48, са назнаком - Не отварати - Понуда зауслуге поправка и одржавање медицинске опреме– број ЈН 16/15 ( навести партију за коју се подноси понуда )
На полеђини коверте уписује се назив, адреса, број телефона и електронска пошта понуђача
Понуда се сматра благовременом ако је примљена у писарници наручиоца у улици Булевар др Зорана Ђинђића бр
48закључно са 27.03.2015до 9,00часова

Време и место отварања понуда / пријава:
Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати одмах, по истеку рока за подношење
понуда, тј. 27.03.2015 у 9.30ч ,последњег дана горе наведеног рока. Отварање понуда ће се
обавити у ул Булевар др Зорана Ђинђића бр 48

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
бројеве телефона:018/4533-106– особа за контакт Милош
Илић , особа за контакт за део везан за техничку
спецификацију је Саша Миленковић

