ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Назив наручиоца:Општинска управа општина Ћићевац
Адреса наручиоца:Карађорђева 106,Ћићевац
Интернет страница наручиоца:www.cicevac.rs
Врста наручиоца:Општинска управа
Врста предмета:Услуге
За добра и услуге: Oпис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
ОРН 72267100 – Одржавање софтвера за ИТ
Одржавање софтвера ЛПА
Датум објављивања Обавештења о покретању преговарачког поступка без објављивања
позива за подношење понуда – 09.06.2014.
Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:18.06.2014.
Разлог за продужење рока: У складу са чланом 63 став 5,наручилац врши измена
конкурсне документације и то : Брише се на старни 4. : 2. Техничку подршку:
-удаљеним приступом кроз систем нивоа
2. Техничка подршка
Техничка подршка је услуга за разрешење конкретних проблема у раду крајњег корисника
са ИС, не обезбеђујући обуку или неку другу услугу. Типови техничке подршке:
2.1. Техничка подршка удаљеним приступом (online-телефон, web sajt, instant messaging
ili offline-email) која се организује кроз систем нивоа:
Први ниво подршке пружа одговоре на најопштија питања која припадају категорији –
често постављања питања .
Техничка подршка не укључује испоруку нових или измењених верзија апликативног
софтвера.
На страни 14 : 9.3. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења
радова)
Период важења уговора: 12 месеци, почевши од датума потписивања обе стране тј.
по спровођењу поступка јавне набавке за 2015.
Мења се и гласи : 9.3. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења
радова)
Период важења уговора: до 31.12.2014 од датума потписивања обе стране тј. 6 месеци
На страни 22:Мења се и гласи : Напомена: Укупну цену дати за 6. месеци тј.до
31.12.2014.
На страни 27: -Место пужања услуге: одржавање апликативног решења и техничка
подршка - удаљеним приступом. брише се : техничка подршка удаљеним приступом

Време и место подношења понуда: Понуде се могу поднети до 27.06. 2014. до 12,00
часова без обзира да ли се подносе непосредно или путем поште на адресу Општинска
управа општина Ћићевац,Карађорђева 106,Ћићевац

Време и место отварања понуда : Јавно отварање понуда биће извршено дана 27.06.2014.
у 12.30 часова у канцеларији број 24
Лице за контакт : Ненад Мацић и Марија Ђорђевић – 037 811 260

