
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:


	Blank Page

	Text1: Општа болница Сремска Митровица
	Text2: Стари шор 6522000 Сремска Митровица
	Text3: www.obsm.rs
	Text7: Наручилац је услед измене и допуне Конкурсне документације извршио одлагање рока за подношење понуда у предметној јавној набавци.
	Text10: Понуде се достављају лично или поштом али обавезно на оргиналном обрасцу Опште болнице Сремска Митровица у затвореним ковертама ( на коверти назначити број јавне набавке као и назнаку "не отварај" ), на адресу Опште болнице Сремска Митровица, улица Стари шор  бр.65., на полеђини коверте назначити назив понуђача, адресу, телефон и контакт особу.Рок за достављање понуда је 24.04.2019.године до 10,00 часова
	Dropdown1: [Здравство]
	Text6: 17.04.2019.године
	Dropdown4: [Добра]
	Dropdown2: [Отворени поступак]
	Dropdown3: [Понуда]
	Text4: Oтворени поступак јавне набавке добара број 12 - Дијализатори и материјал за дијализу за све типове машинаНазив и ознака из општег речника набавке33000000 – Медицинска опрема, фармацеутски производи и производи за личну негу
	Text5: 17.04.2019.године
	Text13: 
	Text11: Место отварања понуда је Едукативни центар Опште болнице Сремска Митровица, улица Стари шор бр.65, Сремска МитровицаВреме отварања је 12,00 часова дана 24.04.2019.године.Начин отварања: понуде се отварају јавно, према распореду доспећа
	Text12: - Др  Бранка Савић  -  члан  комисије;   - Андреа Тордај, спец. струковни економиста – службеник за јавне набавке- члан комисије;е -mail: odseknabavki@obsm.rs (радним даном од 07 до 15 часова)


