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ЗЗЈЗ СОМБОР
Комисија за јавну набавку
Број: ЈНОП 1/2015
Дана : 02.11.2015.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

На основу члана 63. став 5 Закона о јавним набавкама (“СЛ.гласник 124/12, 14/15, 68/15),
Наручилац:Завод за јавно здравље Сомбор, ул. Војвођанска бр.47, Сомбор; обавештава све
заинтересоване да се у поступку јавне набавке- отворени поступак ЈНОП 1/2015 набавка медицинског
потрошног материјала (ознака из општег речника набавке-33140000 ) продужава рок за достављање
понуда.

 Рок за достављање понуда је 10.11.2015. до 12:00 часова
 Јавно отварање понуда одржаће се дана 10.11.2015. у 12:20 часова у просторијама Завода за

јавно здравље Сомбор, ул. Војвођанска бр.47 Сомбор
 датум објављивања позива: 09.10.2015. године
 датум објављивања обавештења: 02.11.2015. године
 разлог за продужење рока: Измена конкурсне документације.

На страни 7/д и 53/д Конкурсне документације предметног поступка јавне набавке, у делу Партије I,
ставка 15 се брише. На страни 37/д код 5.1 Подаци о језику на ком понуда мора да буде сачињена
додато је објашњење који део понуде може бити на страном језику. На страни 36/д друга Напомена се брише.

Обавештење је објављено на сајту ЗЗЈЗ Сомбор, www.zzjzsombor.org и на сајту Управе за јавне
набавке.
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