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

Апотека Ниш

Адреса наручиоца:

Булевар Др Зорана Ђинђића 6

Интернет страница наручиоца:

www.apotekanis.co.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:
1. ʿ̬̖̥̖̯̔ ̠̦̖̌̏ ̡̦̖̌̍̌̏
ʿ̬̖̥̖̯̔ ̠̦̖̌̏ ̡̦̖̌̍̌̏ ʵʻʺʦ ̬̍. 13/ 2014 ̭̱ ̱̭̣̱̖̐ – ʽ̧̛̭̱̬̖̐̌ ̨̛̛̥̦̖̏ ̛ ̶̛̣̌ ʤ̨̡̪̯̖̖ ʻ̛̹
ˌ̴̛̬̌ ̛̚ ̨̪̹̯̖̐ ̸̡̛̬̖̦̌ ̡̛̦̌̍̌̏:
66510000 - ̱̭̣̱̖̐ ̨̧̛̭̱̬̐̌̌
2. ʿ̛̬̯̠̖̌
ʿ̬̖̥̖̯̦̔̌ ̠̦̌̏̌ ̡̦̌̍̌̏̌ ̨̡̨̛̣̦̍̏̌̌ je ̨̪ ̛̪̬̯̠̥̌̌̌, ̛ ̨̯:
ʿ̛̬̯̠̌̌ I: ʽ̧̛̭̱̬̐̌̌ ̨̛̛̥̦̖̏ ̌̚ ̨̪̯̬̖̖̍ ʤ̨̡̪̯̖̖ ʻ̛̹
- ʽ̧̛̭̱̬̖̐̌ ̵̡̛̛̬̖̦̭̐̌͂̏ ̨̡̠̖̯̍̌̌, ̨̪̬̖̥̌ ̛ ̵̛̣̖̌̚ ̨̔ ̨̪̙̬̌̌ ̛ ̵̡̛̦̖ ̵̛̬̱̔̐ ̨̨̛̪̭̦̭̯̌ ̭̌ ̸̡̛̱̤̱̖̦̥ ̨̡̛̪̱̦̭̥̔ ̶̛̛̛̬̥̌̚
̛̛̣̏̌̚ ̨̖̏̔ ̛̚ ̶̛̛̦̭̯̣̠̌̌̌ ̦̌ „̛̪̬̏ ̡̛̛̬̚“ ̛ ̨̪̪̣̖̌̏, ̶̛̱̠̖̍ ̛ ̨̡̛̭̖̏ ̨̖̏̔ ̦̌ ''̛̪̬̏ ̡̛̛̬̚'';
- ʽ̧̛̭̱̬̖̐̌ ̛̥̹̦̌̌ ̨̔ ̨̣̥̌;
- ʶ̨̨̨̛̥̦̦̍̏̌ ̨̧̛̭̱̬̖̐̌ ̵̡̨̡̛̖̣̖̯̬̦̭ ̸̬̱̦̬̌̌̌ ̛ ̸̵̛̛̭̣̦ ̱̬̖̠͂̌̌;
- ʽ̧̛̭̱̬̖̐̌ ̶̨̦̏̌ ̌̚ ̬̖̥̖̏ ̶̛̛̥̦̪̱̣̠̖̌̌ ̛ ̨̪̬̖̦̭̌;
- ʽ̧̛̭̱̬̖̐̌ ̵̛̣̌̌̚ ̨̔ ̨̪̬̣̦̖̏̌ ̡̬̖̌͂ ̛ ̨̛̬̠̦̹̯̌̍̏̌̚.
ʿ̛̬̯̠̌̌ II: ʽ̧̛̭̱̬̐̌̌ ̶̛̣̌ ̌̚ ̨̪̯̬̖̖̍ ʤ̨̡̪̯̖̖ ʻ̛̹
- ʶ̨̡̨̛̣̖̯̦̏ ̨̧̛̭̱̬̖̐̌ 264 ̵̨̛̪̭̣̖̦̌̚ ̨̔ ̶̨̛̪̭̣̖̔̌ ̨̦̖̭̬̖̦̓̐ ̸̭̣̱̠̌̌.

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

23.05.2014

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

04.06.2014

Разлог за продужење рока:
ʰ̥̖̦̌̚ ̡̨̡̦̱̬̭̦̖ ̶̨̡̛̱̥̖̦̯̠̖̔̌ ʵʻʺʦ ̬̍.– 13 / 2014 ̱̭̣̱̖̐ - ʽ̧̛̭̱̬̖̐̌ ̨̛̛̥̦̖̏ ̛ ̶̛̣̌
ʤ̨̡̪̯̖̖ ʻ̛̹

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Понуде се подносе до 09.06.2014. године до 09:45 часова на адреси :
Апотека Ниш
Булевар Др Зорана Ђинђића 6
Ниш

Време и место отварања понуда / пријава:
ʿ̨̦̱̖̔ ̭̖ ̨̯̏ǎ̬̠̱ 09.06.2014. ̨̛̦̖̐̔ ̨̔ 10:00 ̸̨̭̌̏̌ ̦̌ ̛̬̖̭̌̔ :
ʤ̨̡̪̯̖̌ ʻ̛̹
ʥ̱̣̖̬̏̌ ʪ̬ ʯ̨̬̦̌̌ ˕̛̛̦͂̓̌ 6
ʻ̛̹

Лице за контакт:

Лице (или служба) за контакт: Ирена Петровић, дипл. правник.
Е - маил адреса (или број факса): info@apotekanis.co.rs
телефон – факс: 018/512-296 ; 018/512-297

Остале информације:
Продужење рока за доставу понуда врши се због измене конкурсне документације.

