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

Универзитет у Приштини са привременим седиштем у
Косовској Митровици

Адреса наручиоца:

Филипа Вишњића бб, Косовска Митровица

Интернет страница наручиоца:

www.pr.ac.rs

Врста наручиоца:

Просвета

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:
Набавка опреме за телевизијски студио и рачунарске опреме- по партијама ОПЈН
3/2016-Е01-П1,2,6 и 7
Партија број 1: HD Камкордери са додатном опремом за студијску варијанту
Партија број 2: 4К уређаји за видео режију и видео миксер са пратећом опремом
Партија број 6: Рачунарска опрема
Партија број 7: Рекови, каблови, конектори и пратећи материјал за рекове
ОРН 32320000- телевизијска и аудиовизуелна опрема
ОРН 30200000 - рачунарска опрема и материјал

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

17.03.2017.

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

29.03.2017.

Разлог за продужење рока:
Датум одређен у позиву за подношење понуда и у конкурсној документацији као последњи
датум рока за подношење понуда је нерадни дан.

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Понуде, са доказима о испуњености услова из конкурсне документације заинтересовани понуђачи подносе
непосредно или путем поште најкасније до 12 00 часова 18.04.2017. године, на адресу: Универзитет у
Приштини, Филипа Вишњића бб, 38220 Косовска Митровица, са назнаком:
„Понуда за отворени поступак јавне набавке – опрема за телевизијски студио и рачунарска опрема- по
партијама, ОПЈН бр. 3/2016-Е01-П1,2,6 и 7– за партију/е број ____, НЕ ОТВАРАТИ“
Зинтересовани понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији овереној печатом и на полеђини
коверте обавезно наводи назив и адресу понуђача, телефон и факс понуђача, име и презиме и број
телефона особе за контакт.

Време и место отварања понуда / пријава:
Јавно отварање понуда биће одржано 18.04.2017. године у 12:30 часова, у просторијама
Наручиоца, Филипа Вишњића бб, Косовска Митровица. Отварање понуда је јавно и могу
присуствовати сва заинтересована лица. Пре почетка јавног отварања понуда представници
понуђача, који ће присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да Комисији за јавну
набавку предају уредно (оверено и заведено) овлашћење за учешће у поступку јавног
отварања понуда. У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени
представници понуђача.

Лице за контакт:

Остале информације:

Љубиша Ђорђевић
ljubisa.djordjevic@pr.ac.rs

