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Врста наручиоца

Орган државне управе

Врста поступка јавне набавке

Отворени поступак

Врста предмета

Добра
Набавка менаџмент информационог система (МИС) са
пратећом рачунарском опремом, ЈН број 6/2016.
Назив и ознака из ОРН: Машине за обраду података
(хардвер) 30210000-4, Услуге израде софтвера 72262000-9

Опис предмета набавке и
Назив и ознака из општег
речника набавки
Датум објављивања позива за
подношење понуда
Датум објављивања обавештења
о продужењу рока

Разлог за продужење рока

Време и место за подношење
понуда (нови рок)

12. 12. 2016. године
08. 03. 2017. године
У предметном поступку јавне набавке, у року за
подношење понуда, поднет је Захтев за заштиту права 09.
01. 2017. године од стране „ABTS Convention Services“
d.o.o. Beograd. Наручилац је у складу са ЗЈН, дана 10. 01.
2017. године објавио Обавештење о поднетом захтеву за
заштиту права и задржавању даљих активости у поступку,
до доношења одлуке о поднетом захтеву.
Републичка комисија за заштиту права је Решењем бр. 400-32/2017 од 31. 01. 2017. године, које је код Наручиоца
примљено 01. 03. 2017. године, одбила захтев за заштиту
права подносиоца, као неоснован.
Имајући у виду да су се стекли законски услови за
настaвак поступка, био је одређен нови рок за подношење
понуда, до 10. 03. 2017. године.
Како је од 01. 03. 2017. године до 06. 03. 2017. године
објављено више појашњења на већи број питања,
Наручилац одређује нови рок за подношење понуда, како
би понуђачи припремили прихватљиву понуду.
Сва објављена појашњења су саставни део конкурсне
документације и биће инкорпорирана у уговор о
предметној јавној набавци.
Напомињемо да ће се сви рокови одређени конкурсном
документацијом рачунати и у односу на 10. 03. 2017.
године као и у односу на 16. 03. 2017. године.
Нови рок за подношење понуда истиче 16. 03. 2017.
године у 10,30 часова.
Понуда се доставља на адресу Наручиоца: Министарство
финансија, 11000 Београд, Кнезa Милоша бр. 20, за

канцеларију 235.
Време и место отварања понуда

Јавно отварање понуда ће се обавити истог дана, односно
16. 03. 2017. године, по истеку рока за предају понуда, у
11,00 часова, на адреси Наручиоца, сала број 72.
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