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

Општа болница Ваљево

Адреса наручиоца:

Синђелићева 62, 14000 Ваљево

Интернет страница наручиоца:

www.zcvaljevo.com

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:
Набавка материјал, према указаној потреби, за одржавање електро инсталације, водоводне и канализационе мреже, браварског материјала, у оквиру Опште болнице Ваљево, на
период до окончања јавне набавке коју централизовано спроводи РФЗО, а најдуже на период од годину дана.
партија Hазив партије Ознака у Општем речнику набавке
1 Сијалице ; Флуо цеви 31000000 - Електричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал, расвета
2. Остали електро материјал за одржавање
3 Водоводни материлал за одржавање 44115210: Водоинсталатерски материјал
4 Батерије за воду, бојлер, водокотлић.... 44411000-4 : Санитарни производи
5 Браварски материјал 44500000 :Алати, браве, кључеви, шарке, спојни елементи, ланци и опруге
6 Точкови 34324000- Точкови, делови и прибор за точкове
7 Кутијасти профили 44164310: Цеви и прибор
8 Вијачна роба 44316400: Метални производи
9 Материјал за фарбање 44110000:Грађевински материјали
10 Столарски материјал 44191000:Разни грађевински материјали од дрвета; 44192200-4: Ексери

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

25.09.2014.године

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

13.10.2014.године

Разлог за продужење рока:
На основу чл.63. Закона о јавним набавкама (Сл Гласник РС 124/12) Изменом конкурсне
документације , а бог упућеног захтева заинтересованог лица од 10.10.2014.г. примљен
путем електронске поште у 16:14 , а у вези јавне набавке бр.22/2014 – Набавка материјал,
према указаној потреби, за одржавање електро инсталације, водоводне и канализационе
мреже, браварског материјала.

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Понуде се достављају у затвореној коверти препорученом пошиљком или личном доставом
на адресу Опште болнице Ваљево, Синђелићева 62, 14000 Ваљево. Понуде доставити
најкасније до 21.10.2014. 13.30 ч.

Време и место отварања понуда / пријава:
Јавно отварање понуда заказује се за 21.10.г. у 14.00 ч. у сали за седнице зграде управе
(стари АТД), Ваљево,Синђелићева бр.62.

Лице за контакт:

Остале информације:

Служба: Јавне набавке
Лице за контакт: : инг. Миленко Вучетић
Радмила Илинчић, дипл.економиста
Електронска адреса: radmila.ilincic@zcvaljevo.com
Телефон:014/ 295-406; Факс:014/ 295- 379

