АПОТЕКА „ШУМАДИЈА“

Аранђеловац

, Краља Петра првог 62

Тел 034-724-066 , E-mail direktor @apotekasumadija.com. , ПИБ100998194 , T.Р.840 - 468661-63

Број: 57
Датум: 01.03.2019. године
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕТКУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Назив наручиоца: Апотека ‘’Шумадија’’
Адреса наручиоца: Краља Петра првог бр.62
Врста наручиоца: здравство
Врста поступка јавне набавке: отворени поступак
Продужење рока за подношење: понуда
Врста предмета: добра
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Јавна набавка добра – Набавка медицинских помагала/РФЗО.
9. Датум објављивања позива за подношење понуда: 04.02.2019. године
10. Датум објављивања обавештења о продужетку рока: 01.03.2019. године
11. Разлог за продужење рока: због измене конкурсне документације
12. Време и место подношења понуда (нови рок):
Понуде се подносе у затвореној и запечаћеној коверти непосредно или путем поште на
адресу: Апотека „Шумадија“, улица Краља Петра првог бр.62, 34300 Аранђеловац, са
назнаком: „„Понуда за јавну набавку добра – набавка медицинских помагала/РФЗО
партија ___________________, редни број ЈН 01/19 - НЕ ОТВАРАТИ“ (на линију уписати
број партије за коју се подноси понуда с тим што се може навести група партија
навођењем од – до)
Крајњи рок за достављање понуда је 15.03.2019. године до 13 часова.
13. Време и место отварања понуда:
Јавно отварање понуда ће се обавити 15.03.2019. године у 15 часова. Отварање понуда ће
се извршити у просторијама Апотеке „Шумадија“, улица Краља Петра првог бр.62,, уз
присуство овлашћених представника понуђача.
Представник понуђача пре почетка јавног отварања понуда дужан је да поднесе комисији
за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је
заведено код понуђача. Оверено печатом и потписано од стране одговорног лица
понуђача. Услучају да отварању понуда присуствује законски заступник понуђача
неопходно је да се исти легитимише као такав путем извода из Агеницје за привредне
регистре, ОП-обрасца и сл.
14. Лице за контакт: Илија Грубишић, nabavke@arandjelovac.rs. Контакт, пријем поднесака и
мејлова се остварује радним данима, тј. од понедељка до петка, у времену од 07.30 до
15.30 часова. Контакт се не може остварити данима који су Законом о државним и другим
празницима у Републици Србији одређени као нерадни дани.

