
Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

Direktiva 2014/23/EU - koncesije

Direktiva 2014/24/EU - javno naročanje na splošnem področju

Direktiva 2014/25/EU - javno naročanje na infrastrukturnem področju

I.1 Ime in naslovi (opredelite vse javne naročnike/naročnike, odgovorne za postopek)

Matična številka

5056268000

Uradno ime

Poštni naslov

Černelčeva cesta 8

Poštna številka

8250

Šifra NUTS

Kraj

Brežice

Država

Slovenija

Kontaktna oseba

VLASTA PŠENIČNIK

E-pošta

vlasta.psenicnik@zd-brezice.si

Telefon

+386 74991447

Telefaks

Telefaks

Internetni naslovi
Glavni naslov (URL):

http://www.zd-brezice.si/

Internetni naslov profila kupca (URL):

vključno s http://

ZDRAVSTVENI DOM BREŽICE

SI
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Oddelek II: Predmet
II.1 Obseg naročila

II.1.1 Naslov

II.1.2 Glavna koda CPV

Glavni besednjak Dopolnilni besednjak (če je to primerno)

33100000

Za urejanje dopolnilnega besednjaka najprej izberite glavni besednjak in potem kliknite na gumb .

II.1.3 Vrsta naročila

II.1.4 Kratek opis

Predmet javnega naročila je nakup in vzdrževanje analitskega sistema za biokemijo in imunokemijo in sistema za demineralizirano vodo
za dobo 7 let.

Naslov:

Nakup in vzdrževanje analitskega sistema za biokemijo in imunokemijo in sistema za demineralizirano vodo za dobo 7 let ter sukcesivne dobave  obveznega pripadajočega potrošnega materiala in reagentov

Referenčna številka dokumenta:

JN-1B/2017/2

Gradnje

Blago

Storitve
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Oddelek VI: Dopolnilne informacije
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila

VI.6 Referenca izvirnega obvestila

Številka objave: JN009141/2017-B01

Referenca obvestila: 2017-227431

Številka obvestila v UL: 2017/S 206-424797

Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 23.10.2017

16.11.2017
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Oddelek VII: Spremembe
VII.1.1 Razlog za spremembo

VII.1.2 Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestilu (navedite ustrezni oddelek in številko odstavka v izvirnem obvestilu)

VII.2 Druge dodatne informacije

Ponudniki morajo pri pripravi ponudbe upoštevati spremenjeno Dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila v celoti. Razpisna
dokumentacija je na voljo na naslovu: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/231719/Dokumentacija-popravek.zip

Sprememba izvirnih informacij, ki jih je predložil javni naročnik

Objava v TED se ne sklada z izvirnimi informacijami, ki jih je predložil javni naročnik

Številka oddelka:

VI.3 Dodatne informacije

Št. sklopa:

Mesto besedila, ki ga je treba popraviti: Vrsta spremembe:

Besedilo

Besedilo Se glasi

Sprememba Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega
naročila.
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