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

Општа болница Ваљево

Адреса наручиоца:

Ваљево, Синђелићева бр.62

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 средстава за одржавање хигјене подова, зидова и санитарних чворова, материјала за стерилизацију инфективног отпада за рад у Општој болници
Ваљево, ради закључења уговора.
Број јавне набавке: 04 / 2015
Број партије Опис партије
Ознака у Општем речнику набавке
1 Потрошни материјал: кесе за отпад
19600000
2 Папирна конфекциа- убруси,ролне( са касетама )
33760000
3 Папирна конфекциа- убруси,ролне
33760000
4 Течни сапуни са дезифицијенсом од 0.5 л
33711900
5 Течни сапуни у спреју са дезифицијенсом од 0.4 л
33711900
6 Помоћна средства за одржавање хигјене рукавице, крпе... 39800000
7 Средства за одржавање хигјене подова
39800000
8 Средства за прање детерђент, вим, ..
39800000
9 Прибор за одржавање хигјене
39800000
10 Средства за темељно одржавање хигјене
39800000
11 Материјал за инфективни отпад
44613000
12 Дестилована вода 1/1-по потреби
24316000
13 Средство- сјај за прање стакла, сона кис. .
39800000
14 Таблетирана со 25/1 чистоће < 98%
14000000

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

13.03.2015.године

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

08.04.2015.године

Разлог за продужење рока:
Изменом конкурсне документације од 08.4.2015.г., наручилац је у обавези да продужи рок за
достављање понуда у складу са ЗЈН, чл.63.

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Понуде доставити најкасније до 24.04.2015.г. до 12.30 ч. у затвореној коверти на адресу
Опште болнице Ваљево, Ваљево,Синђелићева бр.62.

Време и место отварања понуда / пријава:
авно отварање понуда заказује се за 24.04.2015.г. у 13.00 ч. у сали за седнице зграде управе
(стари АТД), Ваљево,Синђелићева бр.62.

Лице за контакт:

Остале информације:

Електронска адреса: radmila.ilincic@zcvaljevo.com;

