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

Општа болница Ваљево

Адреса наручиоца:

Ваљево, Синђелићева бр.62

Интернет страница наручиоца:

www.obvaljevo.rs

Врста наручиоца:

Здравство

Врста поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке мале вредности

Продужење рока за подношење: Понуда
Врста предмета:

Услуге

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:
Предметна набавка је дефинисана у Општем речнику набавке на позицији услуге одржавања и
поправке софтвера (ознака 72267000).Предмет јавне набавке ЈНМВ број 06/2018 су услуге одржавања и
унапређења информативних система и то: Одржавање и и унапређења пословног софтвера „АБ софт“

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

12.04.2018.г.

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

25.04.2018.г.

Разлог за продужење рока:

Због измене конкурсне документације , а сагласно ЗЈН, чл.63, став пет, наручилац је у
обавези да продужи рок за достављање понуда.

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Понуде доставити најкасније до 25.04.2018. до 13:30 ч. у затвореној коверти.На полеђини коверте или на кутији
навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити
да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.На коверти обавезно
навести назив предмета јавне набавке, као и тачан назив, адресу понуђача, контакт телефон и особу за контакте,
са назнаком: Понуда за ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ бр. 06/2018 су услуге одржавања и унапређења информативних
система и то: Одржавање и и унапређења пословног софтвера „АБ софт“
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

Време и место отварања понуда / пријава:
НАРУЧИЛАЦ ће извршити ЈАВНО отварање понуда 25.04.2018.г. у 14:00 часова, у
великој сали управне зграде ОБ Ваљево, Синђелићева 62, 14000 Ваљево

Лице за контакт:

Остале информације:

Електронска адреса: radmila.ilincic@zcvaljevo.com

