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

Министарство трговине, туризма и телекомуникација

Адреса наручиоца:

Немањина 22-26, 11000 Београд

Интернет страница наручиоца:

www.mtt.gov.rs

Врста наручиоца:

Органи државне управе

Врста поступка јавне набавке:

Отворени поступак

Продужење рока за подношење: Понуда
Врста предмета:

Услуге

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:
Предмет јавне набавке је услуга – Системска подршка за опрему набављену у пројекту
„Подршка развоју еУправе“, ЈН О-9/2014
Ознака предмета из општег речника набавки на Порталу Управе за јавне набавке је
72611000 – услуге техничке рачунарске подршке.

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

14.03.2014. године

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

20.06.2014. године

Разлог за продужење рока:
Поступак се наставља након донетих Решења:
број 4-00-760/2014 од 19.05.2014. године који је достављен Наручиоцу 27.05.2014. године и
број 4-00-860/2014 од 09.06.2014. године који је достављен Наручиоцу 17.06.2014. године
од Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки. Рок за подношење понуда се продужава, сходно члану 149. став 4.
Закона о јавним набавкама.
Чланом 149. став 4 Закона о јавним набавкама (" Службени гласник РС ", број 124/12) прописано је да у случају подношење захтева за
заштиту права из става 3. овог члана долази до застоја рока за поднишење понуда.
Застој рока за подношење понуда прописан одредбом члана 149. став 4. ЗЈН, подразумева за наручиоца могућност да настави своје
активности у оспореном поступку јавне набавке, након што је коначном одлуком одбијен или одбачен захтев за заштиту права у поступку
јавне набавке или након што му је дозвољено одлуком Републичке комисије да настави активности у оспореном поступку јавне набавке.

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Рок подношења понуда је до 02.07.2014. године до 12:00 часова на писарници Наручиоца.
Послове писарнице за Наручиоца обавља писарница Управе за заједничке послове
републичких органа, ул.
Немањина 22-26, Београд

Време и место отварања понуда / пријава:
Отварање понуда је 02.07.2014. године у 12:30 часова у просторијама Наручиоца, 3. спрат,
канцеларија број 8. крило Ц, Немањина 22-26 Београд

Лице за контакт:

Славиша Милошевић
slavisa.milosevic@digitalnaagenda.gov.rs

Остале информације:
ЈН О-9/2014
У отвореном поступку јавне набавке услуга - Системска подршка за опрему набављену у пројекту " Подршка развоју е-управе", ЈН О-9/2014,
дана 04.04.2014. године поднет је захтев за заштиту права подносиоца "Comtrade IT solutions and services",д.о.о. који је одбијен Решењем
број 4-00-760/2014 од 19.05.2014. године донетим од стране Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки.
Истог дана, поднет је и захтев за заштиту права подносиоца "SAGA",д.о.о, који је одбијен Решењем 4-00-860/2014 од 09.06.2014. године
донетим од стране Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки.
Дана 26.04.2014. године ступио је на снагу Закон о министарствима („Службени гласник РС“, број 44/14).
Чланом 36. тачка 7) Закона о министарствима („Службени гласник РС“, број 44/14) је предвиђено да даном ступања на снагу овог закона
престаје да ради Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација.
Чланом 35. став 1. тачка 5) Закона о министарствима предвиђено је да даном ступања на снагу поменутог закона почиње да ради према
положају и делокругу који је утврђен овим законом Министарство трговине, туризма и телекомуникација.
Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Немањина 22-26, Београд, www.mtt.gov.rs, је правни следбеник Министарства
спољне и унутрашње трговние и телекомуникација, у складу са чланом 37. став 13. Закон о министарствима („Службени гласник РС“, број
44/14) и то предвиђено је да Министарство трговине, туризма и телекомуникација преузима од Министарства спољне и унутрашње
трговние и телекомуникација запослене и постављена лица, као и права, обавезе, предмете, опрему, средства за рад и архиву за вршење
надлежности у области спољне и унутрашње трговине, телекомуникација и информационог друштва.

