На основу члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15),
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
Немањина 22-26, Београд
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за јавну набавку услуга у отвореном поступку
- одржавање и унапређење комуникационе мреже правосуђа редни број
36/2018
1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Министарство правде,
Немањина 22-26, Београд, www.mpravde.gov.rs.
2. Врста наручиоца: Орган државне управе.
3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Предмет јавне набавке су услуге успостављања и одржавања комуникационе мреже
судова, као и удаљеног приступа комуникационој мрежи судова у Републици
Србији, за период од 24 месеца.
Назив и ознака из општег речника набавки: 64221000 – Услуге мрежног
повезивања, 64227000 – Интегрисане телекомуникационе услуге, 72411000 –
Провајдери интернет услуга (ISP), 72511000 – Софтверске услуге за мрежно
управљање, 72514300 – Услуге управљања средствима за одржавање рачунарских
система, 7272000 – Услуге мрежа за широко подручје (WAN) и 32571000Комуникациона инфраструктура.
4. Датум објављивања позива за подношење понуда: 8. новембра 2018.
године.
5. Датум објављивања обавештења о продужењу рока: 6. фебруара 2019.
године.
6. Разлог за продужење рока: Дана 17. јануара 2019. године Републичка
комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки је наручиоцу доставила
Решење број: 4-00-1313/2018 од 11. децембра 2018. године, којим је усвојила захтев
за заштиту права подносиоца захтева поднетог у отвореном поступку јавне набавке
услуга – одржавање и унапређење комуникационе мреже правосуђа, редни број
36/2018, и делимично поништила поступак јавне набавке у делу израде конкурсне
документације.
Наручилац је изменио Конкурсну документацију у року и на начин одређен
поменутим Решењем одредио нови рок за подношење понуда.

7.
Време и место за подношење понуда (нови рок): Без обзира на
начин подношења понуде, понуђач мора обезбедити да понуда стигне на
Писарницу наручиоца до 21. фебруара 2019. године до 11.00 сати, на адресу:
Министарство правде, Немањина 22-26, 11000 Београд.
8.
Време и место отварања понуда: Отварање понуда биће обављено у
Министарству правде, Немањина 22-26, Београд, 3. спрат, канцеларија бр. 22, дана
21. фебруара 2019. године у 11.30 сати.

