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

Универзитет у Новом Саду

Адреса наручиоца:

Др Зорана Ђинђића бр 1, Нови Сад

Интернет страница наручиоца:

www.uns.ac.rs

Врста наручиоца:

Просвета

Врста поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке мале вредности

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:
Добра – Набавка софтвера (лиценци) за H2020 пројекат “Cost-effective microfluidic electronic
devices for optimal drug administration based on fractional pharmacokinetics for leukemia
treatments – MEDLEM”;
Назив и ознака из општег речника набавки:
48900000 - Разни програмски пакети и рачунарски системи;

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

19.08.2016. године

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

29.08.2016. године

Разлог за продужење рока:
Усаглашавање времена за доставу понуда и отварања понуда из позива са конкурсном
документацијом

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Понуда се подноси у затвореној коверти са назнаком "Понуда за јавну набавку услуге – Најам
возила за превоз путника са возачем у земљи и иностранству, ЈН број 02-10/2016 – НЕ ОТВАРАТИ"
Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт особу.
Понуда се доставља путем поште или лично, сваког радног дана, на адресу наручиоца Универзитет у Новом Саду, Др Зорана Ђинђића 1, до 22. марта 2016. године, до 9:30 часова.

Време и место отварања понуда / пријава:
Јавно отварање понуда обавиће се 22. марта 2016. године, на Универзитету у Новом Саду, Др
Зорана Ђинђића 1, 2. спрат, са почетком у 10:00 часова.
Отварање понуда обавиће комисија посебним решењем одређена за спровођење поступка
предметне набавке.

Лице за контакт:

Јован Јоковић

Остале информације:
Измене конкурсне документације не представљају постављање захтева који ће утицати на
продужење времена потребног потенцијалном понуђачу да благовремено припреми и
поднесе прихватљиву понуду, те комисија за јавну набавку сматра да продужење рока за
подношење понуда од једног дана представља примерени рок.

