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

Информационо-комуникациона установа „Академска
мрежа Републике Србије - АМРЕС“

Адреса наручиоца:

Булевар краља Александра 90

Интернет страница наручиоца:

www.amres.ac.rs

Врста наручиоца:

Остало

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:
Предмет јавне набавке су добра – Информационо-комуникациона опрема за АМРЕС мрежу и услуге - ЈН бр. 01/18
Јавна набавка је обликована у следеће 4 партије:
Партија 1 – Резервни делови и надоградња за постојећу информационо-комуникациону опрему за АМРЕС мрежу и услуге
Назив и ознака из општег речника набавке:
32420000 - Мрежна опрема
32422000 - Мрежне компоненте
32520000 - Телекомуникациони каблови и опрема
Партија 2 – Резервна информационо-комуникациона опрема за АМРЕС мрежу и услуге
Назив и ознака из општег речника набавке:
32420000 - Мрежна опрема
32422000 - Мрежне компоненте
32520000 - Телекомуникациони каблови и опрема
Партија 3 -- Надоградња постојеће серверске инфраструктуре, инфраструктуре за складиштење података и платформе за виртуализацију
30230000 – Рачунарска опрема
48200000 – Програмски пакети за умрежавање, интернет и интранет
Партија 4 – Уређаји за непрекидно напајање и делови
31154000 - Уређаји за непрекидно напајање електричном енергијом
31421000 - Оловне батерије
39717100 - Вентилатори

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

20.07.2018. године

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

14.08.2018. године

Разлог за продужење рока:
Имајући у виду да су учињене измене и допуне конкурсне документације седам дана пре
пре истека рока за подношење понуда, то је сходно члану 63. став 5. Закона о јавним
набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/14, 14/15, 68/15) морао бити продужен рок за
подношење понуда.

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Понуду доставити на адресу:
Информационо – комуникациона установа „Академска мрежа Републике Србије - АМРЕС“,
Булевар краља Александра 90, Београд са назнаком:
,,Понуда за јавну набавку добара- Информационо-комуникациона опрема за АМРЕС мрежу и услуге- за партију број
_____ - ЈН бр. 01/18- НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 22.08.2018. године до 13,30 часова.

Време и место отварања понуда / пријава:
Отварање понуда је јавно и одржаће се у присуству чланова Комисије за предметну јавну набавку,
овлашћених представника понуђача и заинтересованих лица.
Благовремено достављене понуде биће јавно комисијски отворене у 14:00 часова, дана 22.08.2018.
године у просторијама Информационо – комуникационе установе „Академска мрежа Републике
Србије - АМРЕС“, Булевар краља Александра 90, Београд, мезанин, сала за конференције.

Лице за контакт:

Остале информације:
/

Филип Михајловић

