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 производа који служе за исхрану болесника за потребе Опште болнице Ваљево, ради закључења уговора.
Број јавне набавке: 14/ 2017; Ознака у Општем речнику набавке : 15000000- Храна, пиће, дуван и остали производи
Број партије / Опис партије
1 Хлеб, пециво и коре;
2 Млеко и млечни производи
3 Сир
4 Сир фета; паковање 4-10 кг
5 Пилеће месо;
6 Кромпир
7 Свеже поврће- купус, пасуљ,карфиол…
8 Свеже воће-јабука, поморанџа..
9 Производи/прерађевине од меса
10 Риба
11 Тестенине
12 Јаја
13 Џем
14 Намирнице широке потрошње -пиринач, шећер, уље...
15 Дубоко замрзнуто поврће.
Укупна процена набавке производа за исхрану болесника 25.593.109,32

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

19.10.2017.г.

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

13.11.2017.г.

Разлог за продужење рока:
Изменом конкурсне документације од 13.11.2017.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):
ППонуђач 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 14/2017- Набавка производа који служе за исхрану болесника по указаној потреби, за
потребе Опште болнице Ваљево.
Рока за подношење понуда 23.11.2017.г. до 12:30 часова.

Време и место отварања понуда / пријава:
ЈЈавно отварање понуда заказује се за 23.11.2017.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

