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

Дом здравља Петровац на Млави

Адреса наручиоца:

Моравкса број 2 Петровац на Млави

Интернет страница наручиоца:

www.domzdravljapetrovac.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:
Набавку стоматолошког потрошног материјала, редни број ЈН МД7/01-2019
33140000 - Медицински потрошни материјал

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

15.04.2019.

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

17.04.2019.

Разлог за продужење рока:
Исправка Excel tabele, za partije 62. Dvokomponentni radiokontrastrni GJC za podloge i bočne
ispune, u pakovanjima od 15gr praha 8gr tečnosti (I, II. V, klasa.) raspoloživ u minimum sedam (Fuji
IX prah +tečnost) "ili odgovarajuće"
и за партију 64.Pasta na bazi Ca(OH)2 Kalcipast "ili odgovarajuće" Ph minimum 12,8
Наведене исправке промењене су и у оквиру конкурсне документације на страни број 5 и на
страни 28 у којој се наводи нови датум отварања понуда.

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати одмах, по истеку рока за подношење
понуда, у 10.30 часова. Отварање понуда ће се обавити у просторијама наручиоца Дома
здравља. Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица.
Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније до
24.04.2019. године, до 10,00 часова.

Време и место отварања понуда / пријава:
Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати одмах, по истеку рока за подношење
понуда, у 10.30 часова последњег дана горе наведеног рока. Отварање понуда ће се обавити
у просторијама наручиоца Дом здравља. Отварању понуда могу присуствовати сва
заинтересована лица.

Лице за контакт:

Остале информације:

Маја Матејић, број факса 012/327-985, путем маил-а
javnenabavke@domzdravljapetrovac.rs

