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

Народни музеј у Аранђеловцу

Адреса наручиоца:

Мишарска бр.19

Интернет страница наручиоца:

www.muzejarandjelovac.rs

Врста наручиоца:

Култура

Врста поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке мале вредности

Продужење рока за подношење: Понуда
Врста предмета:

Услуге

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 04/18) је набавка мултимедијалног дела изложбе „Збор у
Орашцу и Први српски устанак“.
Ознака из општег речника набавке:
CA43 – Дигитално
72212300 – Услуге израде софтвера за израду документа, цртање, сликовни приказ, време...
72212312 - Услуге израде софтвера за електронско издаваштво
30213200 - Таблет рачунари
38652100 - Пројектори

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

23.11.2018. године

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

03.12.2018. године

Разлог за продужење рока:
Очекује се потписивање анекса уговора са Министарством којим ће бити продужен рок за
реализацију пројекта, тако да ће доћи до измене конкурсне документације након
потписивања уговора

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Понуде се подносе у затвореној и запечаћеној коверти непосредно или путем поште на
адресу: Народног музеја у Аранђеловцу, Мишарска бр.19, 34300 Аранђеловац, са назнаком:
„Понуда за ЈН 04/18 (НЕ ОТВАРАТИ).“ На полеђини коверте понуђач уписује назив, адресу,
телефон и контакт особу. 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.
Крајњи рок за достављање понуда је 11.12.2018. године до 14:30 часова.

Време и место отварања понуда / пријава:
Јавно отварање понуда ће се обавити 11.12.2018. године у 16:00 часова. Отварање понуда ће
се извршити у просторијама Народног музеја у Аранђеловцу, Мишарска бр.19, 34300
Аранђеловац, уз присуство овлашћених представника понуђача.

Лице за контакт:

Остале информације:
/

Илија Грубишић, дипл. правник, e-mail: nabavke@arandjelovac.rs.
Контакт, пријем поднесака и мејлова се остварује радним данима, тј.
од понедељка до петка, у времену од 07.30 до 15.30 часова. Контакт
се не може остварити данима који су Законом о државним и другим
празницима у Републици Србији одређени као нерадни дани

