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

Агенција за осигурање депозита

Адреса наручиоца:

11000 Београд, Кнез Михаилова бр. 2.

Интернет страница наручиоца:

www.aod.rs

Врста наручиоца:

Остало

Врста поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке мале вредности

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 ЈН.МВ-05/18 је набавка Microsoft софтверске лиценце и лиценце за
антивирус заштиту, обликован у две партије и то:
Партију 1. - Microsoft софтверске лиценце за оперативни систем персоналних рачунара. Ознаке из
општег речника набавке су:
48620000-0 - оперативни системи,
48624000-8 - програмски пакет за оперативни систем персоналног рачунара
Партија 2. - Лиценце за антивирус заштиту за персоналне рачунаре и мобилне уређаје. Ознака из
општег речника набавке је: 48761000 - антивирусни програмски пакет.

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

22.03.2018. године

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

30.03.2018. године

Разлог за продужење рока:
Наручилац је извршио допуну конкурсне документације за Партију 1. у делу који се односи
на техничку спецификацију, односно поред набавке лиценци MS pro plus office 365,
Наручилац има потребу за набавком и лиценци за Windows софтвер.

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, препорученом пошиљком или
лично на адресу наручиоца: Агенција за осигурање депозита, 11000 Београд, Кнез
Михаилова бр. 2. други спрат, канцеларија бр. 218 (Писарница), са назнаком: ,,Понуда за
јавну набавку Microsoft лиценци и лиценци за антивирус заштиту, ЈН.МВ.-05/18, ПАРТИЈА 1.
И/ИЛИ ПАРТИЈА 2. – НЕ ОТВАРАТИ”, до 5. априла 2018. године, до 12.00 часова.

Време и место отварања понуда / пријава:
Јавно отварање понуда ће се обавити истог дана по истеку рока за предају понуда, у 12:30
часова, на адреси Наручиоца, сала за састанке на IV спрату.

Лице за контакт:

Остале информације:

natasa.јakovljevic@aod.rs; тел. 011/2075-127,
kristian.ajandi@aod.rs; 011/2075-108

