ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца: Министарство трговине, туризма и телекомуникација.
Адреса наручиоца: Немањина 22-26, Београд.
Интернет страница наручиоца: www.mtt.gov.rs.
Врста наручиоца: Oрган државне управе.
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак.
Продужење рока за подношење: Понуда.
Врста предмета: добра.
За добра (опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке):

Набавка информационо комуникационе инфраструктуре за установе образовања
(по партијама).
Предметна набавка обликована је по партијама.
Партија 1- Унапређење транспортне мреже на кичми АМРЕС
Партија 2-Изградња бежичних локалних рачунарских мрежа у школама
Назив и ознака из општег речника набавке за Партију 1:
30230000 - рачунарска опрема
32522000 - телекомуникациона опрема
32524000 - телекомуникациони системи
32570000 – комуникациона опрема
Назив и ознака из општег речника набавке за Партију 2:
32524000 - Телекомуникациони системи
32400000 – Мреже
45315600 - Радови на нисконапонским инсталацијама
Датум објављивања позива за подношење понуда: 09.05.2018. године.
Датум објављивања обавештења о продужењу рока: 25.05.2018. године.
Разлог за продужење рока: измене конкурсне документације.
Време и место подношења понуда:

Рок за подношење понуда за Партију 1- Унапређење транспортне мреже на
кичми АМРЕС је 01.06.2018. године до 10:00 часова на писарници
Наручиоца.

Рок за подношење понуда за Партију 2- Изградња бежичних локалних
рачунарских мрежа у школама је 01.06.2018. године до 10:00 часова на
писарници Наручиоца.
Послове писарнице за Наручиоца обавља писарница Управе за заједничке послове
републичких органа, ул. Немањина 22-26, Београд. Детаљно упутство о начину
подношење понуда је дато у конкурсној документацији за предметну јавну набавку.
Време и место отварања понуда: Отварање понуда одржаће се истога дана по

истеку рока за подношење понуда, и то:
- за Партију 1 - одржаће се истога дана по истеку рока за подношење
понуда, у 11:00 часова у просторијама Наручиоца, Немањина 22-26, 10
спрат, канцеларија број 30. Отварање понуда је јавно.
-

Отварање понуда за Партију 2 - одржаће се истога дана по истеку рока за
подношење понуда, у 12:30 часова у просторијама Наручиоца, Немањина
22-26, 10 спрат, канцеларија број 30. Отварање понуда је јавно.

Лице за контакт: javnenabaveke@mtt.gov.rs.

