
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

Врста предмета:

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:

Датум објављивања позива за подношење 
понуда/пријава:

Датум објављивања обавештења о 
продужењу рока:

Разлог за продужење рока: 

Врста поступка јавне набавке: 

Продужење рока за подношење:



Време и место отварања понуда / пријава:

Остале информације:

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):

Лице за контакт:


	Blank Page

	Text1: Институт за ортопедско-хируршке болести „Бањица“
	Text2: Ул. Михаила Аврамовића бр. 28, 11000 Београд
	Text3: www.iohbb.edu.rs
	Text7: Поступак ЈН се наставља по Решењу Републичке комисије за заштиту права у поступцима ЈН: бр. 4-00-3025/2015 од 16.03.2016. године, а по Захтеву за заштиту права понуђача "БИМЕД" ДОО БЕОГРАД, Ул. Сазонова бр. 3, МБ 17400649
	Text10: Понуде се достављају обавезно у писаном облику, затворене и заштићене од неовлашћеног отварања, непосредно или путем поште, на адресу Наручиоца – Институт за ортопедско-хируршке болести „Бањица“, Ул. Михаила Аврамовића бр. 28, Београд, у затвореној коверти са назнаком: ПОНУДА ЗА ЈН бр. 79/2015 - „Набавка уградног материјала за корекцију деформација кичменог стуба у 3Д равни (сколиозе и хиперкифозе) за РФЗО пацијенте“, ОТВОРИТИ КОМИСИЈСКИ. На полеђини коверте, понуђач уписује своје податке и име лица за контакт, као и бр. тел. Нови рок за достављање понуда је 24.03.2016. године до 12,00 часова
	Dropdown1: [Здравство]
	Text6: 16.03.2016. године
	Dropdown4: [Добра]
	Dropdown2: [Отворени поступак]
	Dropdown3: [Понуда]
	Text4: ЈН 79/2015 - „Набавка уградног материјала за корекцију деформација кичменог стуба у 3Д равни (сколиозе и хиперкифозе) за РФЗО пацијенте“ (33183100 – Ортопедски имплантати ознака из oпштег речника ЈН)
	Text5: 26.11.2015. године
	Text13: Понуђачи који су документацију прибавили за претходни рок за достављање и отварање понуда (који је био заказан за 14.12.2015. године), могу и у новом року за достављање и отварање понуда - 24.03.2016. године, да приложе исту.
	Text11: Отварање понуда ће се извршити јавно, дана 24.03.2016. године у 12,30 часова, у просторијама Наручиоца, на адреси Ул. Михаила Аврамовића бр. 28, Београд
	Text12: Милијана Ристановић, 011/6661624, javne.nabavke@iohbb.edu.rs


