
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

Врста поступка јавне набавке:

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:

Посебна напомена ако је уговор о јавној набавци резервисан за установе, организације или 

привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и 

запошљавање инвалидних лица: 

У случају преговарачког поступка разлог за примену и основ из закона: 

Ако се закључује оквирни споразум, време трајања оквирног споразума и број понуђача са 
којим наручилац закључује оквирни споразум:

Број партија, уколико се се предмет набавке обликује у више партија:

Врста предмета:



Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: 

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна

документација доступна: 

Адресa и интернет адресa државног органа или организације, односно органа или службе 

територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити 

исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при 

запошљавању, условима рада и сл: 

У случају подношења електронске понуде, примене електронске лицитације или система 

динамичне набавке - основни подаци о информационом систему наручиоца и неопходним 

техничким условима за учешће: 

У случају примене система динамичне набавке рок трајања система: 

У случају обавезе подношења понуде са подизвођачем проценат вредности набавке који се 

извршава преко подизвођача: 



 Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

Место, време и начин отварања понуда:

Рок за доношење одлуке:

Лице за контакт:

Остале информације:

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: 


	Blank Page

	Text2: Булевар цара Лазара бр. 3/III
	Text3: www.nsurbanizam.rs
	Text7: /
	Text8: /
	Text12: Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума: "Економски најповољнија понуда ".У случају да након извршеног пондерисања – исти број пондера добије више понуђача, повољнијим понуђачем ће се сматрати онај који је имао више пондера добијених по критеријуму вредности нето имовине фонда на дан 31.12.2019. године.У случају да ни применом резервног критеријума није могуће извршити одабир најповољније понуде, уговор ће бити додељен понуђачу по систему жребања, као крајњем начину одабира понуде. 
	Text13: Заинтересовани понуђачи могу извршити увид и преузети конкурсну документацију сваког радног дана  у пословним просторијама Наручиоца, на назначеној адреси, трећи спрат, соба 9, у времену од 10:00 до 14:00 сати. Конкурсна документација може понуђачима бити достављена и електронским путем. Такође, конкурсна документација је доступна на Порталу Управе за јавне набавке као и на Интернет адреси ЈП Урбанизам – Завод за урбанизам Нови Сад - www.nsurbanizam.rs
	Text14: Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија.Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде.Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
	Text1: ЈП "УРБАНИЗАМ" Завод за урбанизам Нови Сад
	Text15: Понуде се подносе до 30.10.2020. године, поштом, на адресу: ЈП "Урбанизам" Завод за урбанизам, 21000 Нови Сад, Булевар цара Лазара 3/III,  са назнаком "Понуда за јавну набавку услуге - ОСИГУРАЊЕ - ДОБРОВОЉНИ ПЕНЗИЈСКИ ФОНД ЈНМВ бр. 14/20- НЕ ОТВАРАТИ", или предајом у писарници, соба 6/III, радним данима од 8:00 до 14:00 часова, односно, до 11:00 часова последњег дана рока. Неблаговремене понуде неће бити разматране.
	Text16: Јавно отварање понуда обавиће Комисија за јавну набавку  30.10.2020. године у 13:00 часова у Великој сали на трећем спрату, ЈП "УРБАНИЗАМ" Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара бр. 3.
	Text17: Јавном отварању понуда може присуствовати представник понуђача са уредним  пуномоћјем, које предаје приликом доласка. Пуномоћје се сматра уредним  ако је потписано од стране овлашћеног лица и оверено печатом понуђача.
	Text18: У року од 5 дана од састављања писменог Извештаја о стручној оцени понуда.
	Text19: Горан Танкосић, e-mail: javne.nabavke@nsurbanizam.rs
	Text20: /
	Text9: /
	Text10: /
	Text11: /
	Dropdown1: [Јавна предузећа-локална самоуправа]
	Dropdown3: [Услуге]
	Dropdown2: [Поступак јавне набавке мале вредности]
	Text6: /
	Text4: Предмет јавне набавке бр. ЈНМВ 14/20 - услуге ОСИГУРАЊE - ДОБРОВОЉНИ ПЕНЗИЈСКИ ФОНД-Услуге осигурања (66500000 према ОРН)
	Text5: Набавка није обликована у партије.


