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

ДОМ ЗДРАВЉА "ЧАЧАК" ЧАЧАК

Адреса наручиоца:

ул. Веселина Миликић бр. 9, 32000 Чачак

Интернет страница наручиоца:

www.domzdravljacacak.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:

Опис предмета набавке: Предмет јавне набавке б
рој 5/2016 су добра: летње ауто гуме за потребе Д
ома здравља "Чачак“ Чачак ( једногодишње потре
бе).
Назив и ознака из општег речника набавки:
34351100 – гуме за аутомобиле.
Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

17.02.2016.

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

18.02.2016.

Разлог за продужење рока:

Измена конкурсне документа
ције.

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Начин и место подношења понуда: Понуде са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запеч
аћеној коверти на адресу наручиоца: Дом здравља "Чачак“ Чачак, ул. Веселина Миликић 9, 32000 Чачак, са обав
езном назнаком на лицу коверте: "Не отварати - 5/2016 – Летње ауто гуме за потребе Дома здравља "Чачак“ Ча
чак (једногодишње потребе)“ поштом, или лично преко писарнице наручиоца. На полеђини коверте обавезно нав
ести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, као и име особе за контакт и е-mail адресу.
Последњи дан рока, односно датум и сат за подношење понуда:
Рок за подношење понуда је 29.02.2016. године до 12 часова.

Време и место отварања понуда / пријава:

Место отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се у просториј
ама административно стручних служби Дома здравља "Чачак“ Чачак , у
л. Веселина Миликић 9.
Дан и сат отварања понуда:
Понуде ће се отварати 29.02.2016. године у 12.05 часова.

Лице за контакт:

Остале информације:

Владимир Петровић тел. 032/346 834,
e-mail: domzdravljaca.adm@gmail.com.

