
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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	Dropdown1: [Здравство]
	Text6: 11.04.2016
	Dropdown4: [Добра]
	Dropdown2: [Поступак јавне набавке мале вредности]
	Dropdown3: [Понуда]
	Text4: Предмет јавне набавке ЈН бр 6/16 су добра :  набавка штампаног  материјала . 22000000- штампани материјали и сродни производи (oзнака из општег речника)
	Text5: 06.04.2016
	Text13: На сајту Градског завода као и на Порталу јавних набавки , је објављена комплетна Измењена и допуњена конкурсна документација за јавну  набавку мале вредности :Набавка штампаног материјала , број ЈН 6/16 . 
	Text11: Јавно отварање понуда обавиће се комисијски, 19.04.2016. године, у сали за састанке Градског завода за хитну медицинску помоћ Београд , Булевар Франше д`Епереа 5 са почетком у 10:15 часова. Наручилац задржава право да промени време отварања понуда, о чему ће понуђачи бити благовремено обавештени.Представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда подносе оверено и потписано пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда.
	Text12: Стефан Деспотовић+ 381 11 3615 663


