Република Србија
ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА
Број: 404-3969/2016-09/7
Датум: 8. септембар 2016. године
Београд

На основу члана 63. став 5. а у складу са Прилогом 3 Ж Закона о јавним набавкама (”Службени
гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА
Макензијева број 41, Београд
www.dri.rs
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Врста наручиоца: државни орган.
Врста поступка: јавна набавка мале вредностим, ЈН 10/16.
Врста предмета: добара – софтвери за рачунаре и сервере.
Предмет јавне набавке обликован је по партијама и то:
-

Партија 1 – Софтвер за канцеларијско пословање,

-

Партија 2 – Софтвер за напредну заштиту од злонамерних програма,

-

Партија 3 – Софтвер за једноставно копирање датотека,

-

Партија 4 – Софтвер за унапређење постојећег система електронске поште,

-

Партија 5 – Софтвер за приступ серверу.

Назив и ознака из општег речника нaбавке: 48000000 програмски пакети и информациони
системи– ОРН.
Датум објављивања позива за подношење понуда: 1. септембар 2016. године.
Датум објављивања обавештења о продужењу рока: 8. септембар 2016. године.
Продужење рока за подношење понуда: понуђачи достављају понуду са траженом
документацијом према условима из конкурсне документације, која се може преузети на
интернет страници наручиоца www.dri.rs или Порталу јавних набавки за јавну набавку означену
као ЈН 10/16, као и у складу са датим одговором на тражена појашњења конкурсне
документације од 8. септембра 2016. године.
Разлог за продужење рока: наручилац је продужио рок за достављање понуда, због измене
конкурсне документације за набавку софтвера за рачунаре и сервере у року осам или мање дана
пре истека рока за подношење понуда.
Време и место за подношење понуда (нови рок): понуде морају пристићи на адресу наручиоца
Државна ревизорка институција, Макензијева број 41, Београд, закључно са даном 14. септембар
2016. године до 10:00 часова. Понуђач подноси понуду препорученом пошиљком или лично на
адресу наручиоца.

Време и место отварања понуда: Јавно отварање понуда одржаће се на дан истека рока за
подношење понуда 14. септембра 2016. године у 10:25 часова на адреси: Државна ревизорка
институција, Макензијева број 41, Београд.

