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

Фонд за социјално осигурање војних осигураника

Адреса наручиоца:

Крунска 13, 11000 Београд

Интернет страница наручиоца:

www.nabavke.mod.gov.rs

Врста наручиоца:

Органи државне управе

Врста поступка јавне набавке:

Отворени поступак

Продужење рока за подношење: Понуда
Врста предмета:

Добра

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:
Уређаји за потребе клинике за анестезиологију, по партијама
назив из општег речника набавке ознака из ОРН
1. Монитор за неинвазивно/инвазивно праћење хемодинамских параметара и дубине анестезије, 1 кпл
монитори 33195100
2. Спољашњи привремени једнокоморни пејс-мејкер са атријалним и вентрикуларним пацијент каблом, 2 кпл
електростимулатор срца (пејсмејкер) 33182210
3. Неинвазивни церебрално соматски монитор- оксиметар са потрошним материјалом, 1 кпл. монитори
33195100
4. Мобилни интубациони ендоскоп са уграђеним ЛЦД монитором и сопственим извором светла, 1 кпл. уређаји
за ендоскопију и ендоскопску хирургију 33168000
5. Видеоларингоскоп за отежану интубацију, 1 кпл. инструменти за анестезију 33171100
6 Апарат за анестезију са хемодинамским мониторингом пацијената, 1 кпл уређаји за анестезију и реанимацију
3317200

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

03.06.2015.

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

06.07.2015.

Разлог за продужење рока:
Уложен захтев за заштиту права потенцијалног понуђача на конкурсну документацију, пре
рока за подношење понуда, који је усвојен од стране наручиоца.

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Нови рок за подношење понуда 20.07.2015. године до 10.00 часова.
Понуда се подноси лично или путем поште у затвореној коверти или кутији, са назнаком
“ПОНУДА ЗА НАБАВКУ БРОЈ 69/14 – Уређаји за потребе Клинике за анестезиологију, по
партијама – НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се подноси на адресу: Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска 13,
11000 Београд

Време и место отварања понуда / пријава:
Отварање понуда ће се обавити у просторијама наручиоца: Фонд за социјално осигурање
војних осигураника, Крунска 13, Београд, просторија број 8.
Отварање понуда је јавно, по редоследу пријема понуда, и обавиће се са почетком у 10.15
часова, истог дана по истеку рока за подношење понуда (20.07.2015. године).

Лице за контакт:

Остале информације:

Лице за контакт: др Љиљана Новчић, дипл.инж.
e-mail адреса: ljiljana.novcic@mod.gov.rs
телефон: 011/32-03-529, факс: 011/32-03-533

