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

Завод за јавно здравље Лесковац

Адреса наручиоца:

Максима Ковачевића 11, Лесковац

Интернет страница наручиоца:

www.zzjzle.org.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:
Врста поступка јавне набавке јавна набавка мале вредности 2-1/18
Јавна набавка мале вредности добра
Опис предмета набавке: Хемикалије
Назив и ознака из општег речника набавке: 424300000
Набавка је обликована по партијама
Партија 4 - QuEChers

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

18.05.2018

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

22.05.2018

Разлог за продужење рока:
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 124/12, 14/15 и 68/15) , наручилац у року предвиђеном за
подношење понуда мења конкурсну документацију за јавну набавку бр. ЈНМВ 2-1/18 Хемикалије, број 2146 од 18.05.2018
године, на следећи начин:
У делу Техничка спецификације Образац 3. ставка 1. и делу Образац структуре цене Образац 8. ставка 1.
Уместо QuEChers - Extraction kits , 50 ml, CHROMABOND QuEChERS Mix I Acetate-Extraction-Mix , Macherey-Nagel cat. No.730971
Сада стоји QuEChers - Extraction kits, 50 ml, CHROMABOND QuEChERS Mix I Acetate-Extraction-Mix , Macherey-Nagel cat. No.730970
ili ili odgovarajuće sa punjenjem : 4000 mg MgSo4 /1000 mg NaCl/500 mg Sodium Citrate dibasic sesquihydrate/1000mg Sodium
Citrate tribasic dihydrat od 50 ml.

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Рок за достављање понуде је 31.05.2018 год. до 11:30 часова.

Време и место отварања понуда / пријава:
Јавно отварање понуде обавиће се 31.05.2018 у 12:00 часова

Лице за контакт:

Остале информације:

Лице за контакт: мр Живојин Цакић, председник комисије
mail: zivojin.cakic@zzjzle.org.rs
Маја Стојановић, референт набавке
mail: maja.stojanovic@zzjzle.org.rs
mail: info@zzjzle.org.rs
Fax. 016/235-652

