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

Универзитет у Новом Саду

Адреса наручиоца:

Др Зорана Ђинђића 1 ,21000 Нови Сад

Интернет страница наручиоца:

www.uns.ac.rs

Врста наручиоца:

Просвета

Врста поступка јавне набавке:

Отворени поступак

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-опрема за потребе пројекта Набавке опреме и софтвера у оквиру Erasmus+пројекта
Boosting engagement of Serbian Universitie in Open Science-BE OPEN 574950-EPP-1-2016-1-RSEPPKA2-CBHE-SP"
Назив и ознака из општег речника набавки:
30230000-Рачунарска опрема
72212461-8- Услуга израде аналитичког или научног софтвера
72268000-Услуга набавке софтвера

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

22.09.2017.

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

29.12.2017.

Разлог за продужење рока:
Усвајањем захтева за заштиту права поднетог од стране једног од потенцијалних понуђача и
водећи рачуна о начелима ЈН члан 9,члан 10, члан 11 и члан 12 ЗЈН створили су се услови за
наставак поступка из претходну измену конкуурсне документације. Из горе наведених
разлога наручилац ће продужити рок за достављање понуда у овом поступку, тако да је нови
рок 24.01.2018. године до 9,00 часова а јавно отварање ће се обавити истог дана у 10,00
часова.

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Понуде са припадајућом документацијом се подносе у затвореној коверти или кутији на адресу
наручиоца – Универзитет у Новом Саду, Др Зорана Ђинђића 1, са обавезном назнаком на лицу коверте
којој је на предњој страни написан текст: „Понуда за јавну набавку добара – Набавка опреме у оквиру
Ерасмус + пројекта „BOOSTING ENGAGEMENT OF SERBIAN UNIVERSITIES IN OPEN SCIENCE(BE-OPEN)“ по
партијама 1-3 – ЈН БР: 01-11/2017“, поштом или лично преко архиве (канцеларија број 17, спрат 1.). На
полеђини коверте обавезно навести назив и адресу понуђача, број телефона као и име и презиме лица
за контакт
Рок за подношење понуде је 24 јануар 2018. године до 9:00 часова

Време и место отварања понуда / пријава:
Јавно отварање понуда обавиће се 24.јануара 2018. године у 10:00 часова, на Универзитету у
Новом Саду, Др Зорана Ђинђића 1, 2. спрат.
Отварање понуда обавиће комисија одређена посебном одлуком за спровођење поступка
предметне набавке.

Лице за контакт:

Остале информације:

Илија Трнинић

