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

Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине
Војводине

Адреса наручиоца:

Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад

Интернет страница наручиоца:

www.fkuapv.org

Врста наручиоца:

Органи државне управе

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 - Вишеенергетски линеарни акцелератори са пратећом
опремом за радиолошку терапију (назив и ознака из општег речника набавки: Медицинска
опрема – 33100000).

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

30.06.2014. године

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

30.01.2015. године

Разлог за продужење рока:
У Допису Републичке комисије за заштиту права у постпуцима јавних набавки број:
4-00-93/2015 који је Наручиоцу достављен дана 29.01.2015. године изнето је да је у
предметном поступку јавне набавке подносилац захтева поднео Захтев за заштиту права
само за партију 4 чији је предмет мултислајсни ЦТ скенер, те да Наручилац може да настави
поступак јавне набавке за преостале партије 1., 2., 3. и 5. без доношења одлуке Републичке
комисије у смислу члана 150. став 7. ЗЈН.

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се
приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се понуда први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на
коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој
понуди. Понуду доставити лично или преко писарнице на адресу: УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АП ВОЈВОДИНЕ,
21000 НОВИ САД, Булевар Михајла Пупина 25, са назнаком: ''Не отварати – понуда за отворени поступак јавне набавке
број 404-66/2014, набавка добара – Вишеенергетски линеарни акцелератори са пратећом опремом за радиолошку
терапију, Партија број ____ (назив партије)''. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране
Наручиоца до 12.02.2015. године, до 10,00 часова.

Време и место отварања понуда / пријава:
Јавно отварање благовремених понуда ће извршити Комисија за јавне набавке, у четвртак,
12.02.2015. године, у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина 25, у сали за састанке на четвртом
спрату, са почетком у 10,30 часова.

Лице за контакт:

Остале информације:
-

Снежана Баста, snezana.basta@fkuapv.org
телефакс: 021/4881-732

