
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:
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	Text10: Понуде се подносе непосредно, путем поште, у згради Апотеке Бујановац,  или путем поште на адресу: Апотека Бујановац, улица Карађорђа Петровића број 246, 17520 Бујановац, са назнаком“ Не отварај“ Понуда за набавку медицинских помагала/РФЗО за партију(е) (навести број партије за које се подноси понуда) за потребе Апотеке Бујановац, у затвореној коверти или кутији , тако затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, и са адресом понуђача и телефоном контакт особе на полеђини запаковане понуде. Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално  поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.Рок за подношење понуда је 23.04.2016. године до 11,00 часова. Понуде које стигну после предвиђеног рока и сата вратиће се понуђачу неотворене као неблаговремене.
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	Text11: Отварање понуда ће бити обављено у просторијама Апотеке Бујановац, 23.04.2016.  године у 12,00  часова, по истеку рока за подношење понуде.Отварање понуде је јавно и може присуствовати свако  заинтересовано лице.
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