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:

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:
Набавка производа који служе за исхрану болесника.
Број јавне набавке: 18/ 2015
Број партије Опис партије Ознака у Општем речнику набавке
1. Хлеб, пециво и коре; 15810000-хлебни производи, пециво
2. Млеко и млечни производи 15500000-млеко и млечни производи
3. Сир 15542000-млади сир
4. Свеже јунеће месо; 15110000-месо
5. Пилеће месо; 15110000-месо
6. Кромпир 15300000-воће,поврће
7. Свеже поврће- купус, пасуљ,карфиол… 15300000-воће,поврће
8. Свеже воће-јабука, поморанџа.. 15300000-воће,поврће
9. Производи/прерађевине од меса 15130000-месни производи
10. Риба 15200000- Припремљена и конзервисана риба
11. Тестенине 15850000- Тестенине
12. Јаја 03142500-јаја
13. Џем 15332200- Џемови и мармеладе
14. Намирнице широке потрошње -пиринач, шећер, уље... 15800000- Разни прехрамбени производи
15. Дубоко замрзнуто поврће. 15331100-смрзнуто поврће

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

07.10.2015.године

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

02.11.2015.године

Разлог за продужење рока:
Ради обезбеђивања веће конкурентности и постизања што повољнијих услова у снабдевању
у Општој болници Ваљево.

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Понуде доставити у затвореним ковертама са назнаком “ПОНУДА-НЕ ОТВАРАТИ” , на адресу
Општа болница Ваљево, Правној служби, 14000 Ваљево, Ул. Синђелићева бр.62. На коверти
обавезно навести назив предмета јавне набавке, као и тачан назив, адресу понуђача, контакт
телефон и особу за контакте.
Понуде доставити најкасније до 10.11.2015.г. до 12.30 ч.

Време и место отварања понуда / пријава:
Јавно отварање понуда заказује се за 10.11.2015.г. у 13.00 ч. у сали за седнице зграде управе
(стари АТД), Ваљево,Синђелићева бр.62.

Лице за контакт:

Остале информације:

Лице за контакт : Радмила Илинчић, дипл.економиста
Електронска адреса: radmila.ilincic@zcvaljevo.com

