
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:
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	Text1: ОПШТА БОЛНИЦА ЧАЧАК
	Text2: ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак
	Text3: www.obcacak.co.rs
	Text7: Измена конкурсне документације за партију 19,која сада гласи:
Партија 19: KONCI  ZA POTREBE LAPARASKOPSKE HIRURGIJE
V-Loc PBT Non Absorbale Waund closure device No 0, dužina konca 15 cm, igla okrugla 37mm 1/2 kruga

	Text10: Понуде са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца – Општа болница Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак, са обавезном назнаком на лицу коверте: "Не отварати: ЈН 47/2019–Санитетски и уградни материјал за потребе оперативних служби Опште болнице Чачак“ поштом, или лично преко писарнице наручиоца. На полеђини коверте обавезно навести 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 15.10.2019. године до 13 часова. 
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	Text6: 09.10.2019.
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	Dropdown2: [Отворени поступак]
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	Text4: Предмет јавне набавке број 47/2019 је санитетски и уградни материјал за потребе оперативних служби Опште болнице Чачак и то: стаплери, мрежице и материјал за лапараскопску хирургију, уградни материјал у ОРЛ служби, остеосинтетски материјал у максилофацијалној хирургији  и хируршки конци.
Назив и ознака из општег речника набавки: 
33140000 – медицински потрошни материјал.   


	Text5: 13.09.2019.
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	Text11: Место отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се у Управној 
згради Опште болнице Чачак у просторијама Набавне службе, ул. Др Драгише Мишовић 205.
Дан и сат отварања понуда: 
Понуде ће се отварати 15.10.2019. године са почетком у 13.15 часова.
	Text12: Правна служба  тел./факс 032/373 197, 307 026  e-mail: tender.ob.ca@gmail.com.
Александар Тодоровић, тел. 032 307 000 (Централа Опште болнице)



