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ДАТУМ: 14. децембар 2017. године

На основу члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр.124/12, 14/15 и 68/15) Наручилац
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА АПЛИКАТИВНИХ ПРОГРАМА ОБЛИКОВАНЕ У ВИШЕ
ПОСЕБНИХ ИСТОВРСНИХ ЦЕЛИНА (ПАРТИЈА) ОД 1 ДО 4,
И ТО ЗА
ПАРТИЈУ 2 – УСЛУГА ОДРЖАВАЊА АПЛИКАТИВНОГ ПРОГРАМА ЕПИСАРНИЦА
ЈНОП 37/2017
1.

Назив, адреса и интернет страница наручиоца:
Управа за заједничке послове покрајинских органа
21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16.
www.uprava.vojvodina.gov.rs

2.

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак јавне набавке

3.

Врста предмета: услуге

4.

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Предмет јавне набавке су услуге – услугe одржавања апликативних програма
обликоване у више посебних истоврсних целина (партија) од 1 до 4.
Ознака и назив предмета јавне набавке из ОРН:
 72267100 – Одржавање софтвера за информационе технологије,
 72611000 – Услуге техничке рачунарске подршке.
5.

Број партија, уколико се предмет набавке обликује у више партија:
Предмет јавне набавке је обликован у више посебних, истоврсних целина (партија)
од 1 до 4, и то:
•
Партија 1: Услуге одржавања програма Е-конкурс,
•
Партија 2: Услуге одржавања програма Е-писарница,
•
Партија 3: Услуге одржавања програма Е-докуметус,
•
Партија
4:
Услуге
одржавања
програма
материјално-финансијског
пословања.
Ознака и назив предмета јавне набавке из ОРН: 72267100 – Одржавање софтвера
за информационе технологије, 72611000 – Услуге техничке рачунарске подршке.
Напомена: обавештење о продужењу рока се односи само на Партију 2 - Услуге
одржавања програма Е-писарница.

6. Датум објављивања позива за подношење понуда: 20.11.2017. године
7. Датум објављивања обавештења о продужењу рока: 14.12.2017. године.
8. Разлог за продужење рока за подношење понуда:
Наручилац је дана 14.12.2017. године сачинио измене и допуне бр.1 конкурсне
Конкурсне документације за Партију 2 – Услуге одржавања програма Е-писарница, те је
сходно члану 63. став 5. Закона о јавним набавкама дужан да продужи рок за подношење
понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
Продужење рока се односи само на Партију 2 – Услуге одржавања програма Еписарница. Рок за подношење понуда за остале партије (партија 1, 3 и 4) се не
продужава.
9. Време (нови рок) и место подношења понуда:
Понуде, са припадајућом документацијом, подносе се непосредно или путем поште
у затвореној коверти или кутији на адресу Наручиоца:Управа за заједничке послове
покрајинских органа, 21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр.16. Понуда се подноси
у коверти или кутији. Понуда се подноси засебно за сваку партију, у посебној коверти или
кутији. На коверти или кутији у којој се подноси понуда обавезно навести „Не отварати понуда за ЈН ОП 37/2017 јавну набавку услуге одржавања апликативних
програма обликоване у више посебних истоврсних целина (партија) од 1 до 4, и
то: ПАРТИЈА 2. – Услуга одржавања апликативног програма еПисарница“ и
приложити тражену документацију. На полеђини коверте потребно је навести назив,
адресу, број телефона и факса, е-маил понуђача, као и име особе за контакт. У случају да
понуду подноси група понуђача на коверти или на кутији је потребно назначити да се
ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.
Понуда се подноси на обрасцу понуде, који је саставни део конкурсне
документације, јасна и недвосмислена, откуцана или написана неизбрисивим мастилом и
оверена печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.
Понуђач је у обавези да у понуди наведе све тражене податке на Обрасцу понуде,
да исту потпише и овери.
НОВИ РОК за подношење понуда је 22.12.2017. године до 10:00 часова. Рок за
подношење понуда се продужава само за Партију 2 - Услуге одржавања програма Еписарница.
Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца (буду
примљене у писарницу Наручиоца) до 22.12.2017. године до 10:00 часова.
Неблаговремене понуде неће бити разматране и неотворене ће се вратити
понуђачу.
10.

Место, време и начин отварања понуда:
Отварање понуда обавиће се у просторијама Наручиоца у Новом Саду, Булевар
Михајла Пупина 16, дана 22.12.2017. године, у 11:00 часова. Отварање понуда је
јавно. Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. У
поступку отварања активно могу учествовати овлашћени или опуномоћени представници
понуђача, који су дужни да својство представника понуђача докажу предајом потписаног
и овереног овлашћења-пуномоћја Комисији за јавну набавку. Записник о отварању
доставиће се понуђачима у року од три дана од дана окончања поступка отварања
понуда.
11. Лице за контакт:
Лила Варга Габрић, e-mail: lila.gabric@vojvodina.gov.rs
12. Остале информације: /

