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

Институт за кардиоваскуларне болести Војводине

Адреса наручиоца:

Пут доктора Голдмана бр.4. 21204 Сремска Каменица

Интернет страница наручиоца:

http://www.ikvbv.ns.ac.rs/javne-nabavke/

Врста наручиоца:

Здравство

Врста поступка јавне набавке:

Отворени поступак

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:

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

10.07.2019.

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

19.07.2019.

Разлог за продужење рока:
Наручилац је изменио конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за
подношење понуда и у складу са чланом 63. став 5 је продужио рок за подношење понуда.

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Понуде са припадајућом документацијом подносе се у затвореној коверти (пошиљки) на адресу Наручиоца: Институт за
кардиоваскуларне болести Војводине, Пут доктора Голдмана бр. 4, Сремска Каменица, са обавезном назнаком на лицу коверте
(пошиљке): "Не отварати - понуда за ЈН-ОП-ОС-27/19 - Канцеларијски материјал, поштом или лично. На полеђини коверте (пошиљке)
обавезно навести назив и адресу понуђача, број телефона и име особе за контакт.
Понуда се подноси на обрасцу понуде који је саставни део конкурсне документације, јасна и недвосмислена, откуцана или написана
неизбрисивим мастилом и оверена печатом и потписом овлашћеног лица понуђача. Понуђач је у обавези да у понуди наведе све
тражене податке на Обрасцу понуде, да исту потпише и овери печатом. Рок за подношење понуда је 26.07.2019. године, до 08:00
часова. Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца (буду примљене у писарницу Наручиоца) до
26.07.2019. године до 08:00 часова. Неблаговремене понуде неће бити разматране и неотворене ће се вратити понуђачу.

Време и место отварања понуда / пријава:
Отварање понуда обавиће се у просторијама Наручиоца у Сремској Каменици, Пут доктора
Голдмана бр. 4, 5 спрат ИКВБВ, дана 26.07.2019. године, у 09:00 часова. Отварање понуда је
јавно.

Лице за контакт:

Остале информације:
/

komercijala2@ikvbv.ns.ac.rs

