ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Назив наручиоца:

Управа за заједничке послове републичких органа

Адреса наручиоца:

Београд, Немањина 22-26

Интернет страница
наручиоца:

www.uzzpro.gov.rs

Врста наручиоца:

Органи државне управе

Врста поступка јавне
набавке:

Отворени поступак –
Заједнички поступак јавне набавке број 1/2015, на основу
Одлуке о заједничком спровођењу поступка јавне набавке

Врста предмета:

Услуге

Набавка рачунарске опреме са пратећим информационим
системом и услуга израде софтверског решења за
управљање документацијом, обликован у две партије:
Партија 1 - Набавка рачунарске опреме са пратећим
информационим системом.
Опис предмета набавке, Партија 2 - Услуга израде софтверског решења за
назив и ознака из општег управљање документацијом.
Назив и ознака из општег речника: Партија 1 - Машине за
речника набавке:
обраду података (хардвер) 30210000-4, Услуге израде
софтвера 72262000-9, Партија 2 - Услуге израде софтвера
72262000-9.
Јавна набавка се спроводи у отвореном поступку као
заједничка јавна набавка, ради закључења уговора.
Датум објављивања
позива за подношење
понуда:
Датум објављивања
обавештења о
продужетку рока:

Разлог за продужење
рока:

07.08.2015. године
09.09.2015. године
У предметном поступку јавне набавке у року за
подношење понуда поднет је захтев за заштиту права
31.08.2015. године од стране заинтересованог лица
„SAGA“ из Новог Београда, Милентија Поповића 9.
Наручилац је објавио на Порталу јавних набавки и
интернет страници наручиоца Обавештење о поднетом
захтеву за заштиту права и задржавању даљих активности
наручиоца до доношења одлуке Републичке комисије за
заштиту права у поступцима јавних набавки.
Подносилац захтева је дана 03.09.2015. године доставио
писано обавештење да повлачи захтев за заштиту права те
је наручилац Закључком број 404-02-00176/2015-01 од
03.09.2015. године, обуставио поступак заштите права у
отвореном поступку предметне јавне набавке.
Имајући у виду да су се стекли услови за наставак
поступка одређује се нови рок за подношење понуда .

Место и време
подношења понуда:
Време и место отварања
понуда:
Лице за контакт:

У наставку поступка обавештавају се заинтересована лица
да је измењена конкурсна документација, позив у складу
са измењеном конкурсном документацијом и да су дати
одговори на појашњења на које наручилац није одговорио
због задржавања активности.
Позивају се сва заинтересована лица да поднесу своје
понуде
у
складу
са
измењеном
конкурсном
документацијом и појашњењима.
Рок за подношење понуда истиче 21.09.2015. године у
10,00 часова. Понуде се достављају на адресу: Управа за
заједничке послове републичких органа, Београд,
Немањина број 22-26, I спрат, канцеларија брoj 14.
Отварање понуда одржаће се 21.09.2015. године у 10,30
часова у Управи за заједничке послове републичких
органа, Немањина број 22-26, крило А, други спрат,
Свечана сала.
Мила Сашић, телeфон 011/2658-875.

