
ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Назив наручиоца: 

Aдреса наручиоца: 

Врста наручиоца: 

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: 

Оквирни датум објављивања позива за 
подношење понуда и за закључење уговора:

Број уговора које наручилац намерава закључити:

Посебна напомена ако је уговор о јавној набавци резервисан за установе, организације 
или привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и 
запошљавање инвалидних лица:

Интернет страница наручиоца:

Врста предмета: 



Посебна напомена уколико се закључује оквирни споразум:

Адреса и интернет адреса државног органа или организације, односно органа или 
службе територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено 
добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при 
запошљавању, условима рада и сл:

Остале информације:


	Blank Page

	Text1: ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ
	Text2: 21204 Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана 4
	Text7: сходно одлуци о додели уговора
	Text6: објављивања позива заподношење понуда април 2015.закључење уговора мај 2015.
	Text5: опис предмета набавке - ХИРУРШКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛназив и ознака из општег речника набавке -   33140000 - медициснки потрошни материјал 
	Text3: www.onk.ns.ac.rs
	Dropdown1: [Здравство]
	Text8: /
	Text9: /
	Text10: Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи (Пореска управа-Централа, Саве Мишковића 3-5, Београд, www.poreskauprava.gov.rs), Министарству финансија ( Кнеза Милоша 20, Београд, www.mfin.gov.rs) . Подаци о заштити животне средине се могу добити у Министарству пољопривреде и заштите животне средине (Немањина 22-26, Београд, www.mpzzs.gov.rs) и Агенцији за заштиту животне средине (Руже Јовановића 27а, Београд, www.sepa.gov.rs)  . Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (Немањина 22-26, Београд, www.minrzs.gov.rs).
	Text11: Лице за контакт Наручиоца је Љубица Јованчић, дипл.правник. Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се на начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 124/2012). Захтев за додатне информације или појашњења,понуђач може доставити на адресу Наручиоца или путем електронске поште:jovancic.ljubica@onk.ns.ac.rs. Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.деловодни број и датум Претходног обавештења:5/532од 22.04.2015.
	Dropdown2: [Добра]


