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:
Врста поступка јавне набавке: јавна набавка у отвореном поступку - набавка добара – Набавка
медицинског потрошног материјала за потребе Службе клиничко-биохемијске лабораторије
ради закључења уговора. Број јавне набавке: 04/ 2017
Ознака из општег речника набавке:
Бр. партије Назив производа ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКИ
1 Реагенси калибрациони, контролни и потрошни материјал за
рад на интегрисаном имуно-биохемијском анализатору Аbbot Architekt ci 8200 33696000
2 Реагенси контролни и потрошни материјал за рад на хематолошком анализатору Аbbot CD 1800 ; Аbbot CD 3700; 33696000
3 Реагенси контролни и потрошни материјал за рад на аутоматском коагулометру ACL TOP 300 i ACL Elite pro 33696000
4 Реагенси( кетриџ систем) и потрошни материал за рад на ацидобазном анализатору GEM Premier 3000 33696000
5 Реагенси(Кертриџи систем) и потрошни материал за рад на апарату ацидо-базни анализатор RAPID Point 500 33696000
6 Траке за урин за рад на уринском анализатору URISCAN pro II 33124131
7 Реагенси, калибрациони, контролни и потрошни материјал за
глулоза анализатор KABE GA 3 33696000
8 FOB тест ; 33694000
9 Реагенси за мануелни рад; 33696000
10 Производи од пластике; 33190000
11 Производи од стакла I; 33190000
12 Производа од стакла II; 33190000
13 Набавка по потреби вакум епрувета. 33190000
14 Реагенси и потрошни материјал за интегрисани аутоматски анализатор за хемијски преглед и преглед седимента урина „Labumat-Urised“ 33696000
15 Реагенси контролни и потрошни материјал за рад на апарату ABX micros CRP 33696000

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

02.06.2017.г.

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

28.06.2017.г.

Разлог за продужење рока:
Изменом конкурсне документације од 28.06.2017.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):
Понуђач доставља понуду у запечаћеној, затвореној коверти препорученом пошиљком или личном доставом на
адресу:Општа болница Ваљево, Синђелићева бр.62, Ваљево, са назнаком: Понуда за ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 04/2017Набавка медицинског потрошног материјала за потребе Службе клиничко-биохемијске лабораторије за период до
окончања ЈН по централном тендеру, а најдуже на период од годину дана, за потребе Опште болнице Ваљево.
Рока за подношење понуда 06.07.2017.г. до 12:30 часова

Време и место отварања понуда / пријава:
Јавно отварање понуда заказује се за 06.07.2017.г. у 13.00 ч. у сали за седнице зграде управе
(стари АТД), Ваљево,Синђелићева бр.62.

Лице за контакт:

Остале информације:

apoteka.nacelnik@zcvaljevo.com
radmila.ilincic@zcvaljevo.com
laboratorija.nacelnik@zcvaljevo.com

