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

Институт за рехабилитацију

Адреса наручиоца:

Београд, Ул. Сокобањска бр. 17

Интернет страница наручиоца:

www.rehabilitacija.com

Врста наручиоца:

Здравство

Врста поступка јавне набавке:

Отворени поступак

Продужење рока за подношење: Понуда
Врста предмета:

Радови

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:
Радови на инвестиционом одржавању објекта Стационар I у Селтерсу, према инвестиционој
техничкој документацији, у коју се може извршити увид код наручиоца у Селтерс бањи и
техничком опису и предмеру који је дат у конкурсној документацији.
Радови се врше на локацији објекта у Селтерс бањи у Младеновцу.
Ознкака из речника ЈН: грађевинско занатски радови 45210000 - радови на високоградњи.

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

19.08.2014.године

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

25.08.2014.године

Разлог за продужење рока:
У јавном позиву и конкурсној докуемнтацији, наручилац је објавио да је рок за подношење
понуда 21.09.2014. године до 10,00 часова. Како је наведени датум нерадни дан, недеља,
овим путем се врши исправка датума за подношење понуда на наредни дан.

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
нови рок за подношење понуда је 22.09.2014. године, понедељак, а време остаје исто, до
10,00 часова на адреси наручиоца: Институт за рехабилитацију, организациони део Селтерс
Младеновац Ул. Краља Пера I бр. 335, 11400 Младеновац.

Време и место отварања понуда / пријава:
Отварање понуда је 22.09.2014. године, понедељак, у 10,30 часова, на адреси наручиоца
Институт за рехабилитацију, организациони део Селтерс Младеновац Ул. Краља Пера I бр.
335, 11400 Младеновац - сала амфитеатра на првом спрату објекта Стационар II

Лице за контакт:

Остале информације:
/

Славко Богавац, радним даном у времену од 07,00 – 15,00
часова
Е - адреса: seltersbanja.pravnasl@gmail.com

