
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: Народна банка СрбијеКраља Петра 12, Београд
	Text3: www.nbs.rs
	Text7: /
	Text8:  Предметни поступак се не спроводи ради закључења оквирног споразума, већ уговора.
	Text12: Избор између достављених прихватљивих и одговарајућих понуда применом критеријума „економски најповољнија понуда“ вршиће се рангирањем понуда на основу следећих елемената критеријума:  ОПИС ЕЛЕМЕНАТА КРИТЕРИЈУМА:                                                                                                             1. Укупна јединична цена резервних делова без ПДВ-a -  80 пондера2. Цена радног  дaна техничара  у Заводу без ПДВ-а - 10 пондера3. Цена радног  дaна инжењера у Заводу без ПДВ-а - 10 пондера                                                                                                                                                                   
	Text13: - Портал јавних набавки (portal.ujn.gov.rs);- Интернет страница наручиоца (www.nbs.rs); - Непосредно преузимањем на адреси Народна банка Србије, Немањина 17, Београд, Дирекција за набавке, Одељење за јавне набавке (сваког радног дана у периоду од 7,30 до 16,30 часова).
	Text14: /
	Text1: НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ
	Text15: Понуђачи подносе понуде у затвореној коверти, препорученом пошиљком или лично на адресу наручиоца: Народна банка Србије, Београд, Немањина 17, са напоменом: „Понуда за јавну набавку мале вредности услуга - Сервисне услуге и резервни делови за потребе одржавања опреме Ruhlamat, ЈНМВ 133/2020 - не отварати“На полеђини коверте треба да стоји назив понуђача, контакт особа и телефон.Пожељно је да понуђач уз оригинал понуде поднесе и копију понуде.И оригинал и копија треба да буду у посебним затвореним ковертама и запаковане у један коверат на коме ће писати „Понуда за јавну набавку мале вредности услуга - Сервисне услуге и резервни делови за потребе одржавања опреме Ruhlamat, ЈНМВ 133/2020 – не отварати“.Коверта са оригиналном понудом треба да буде означена са „Оригинал понуда за јавну набавку мале вредности услуга - Сервисне услуге и резервни делови за потребе одржавања опреме Ruhlamat, ЈНМВ 133/2020 - не отварати“.Коверта која садржи копију понуде, у свему је истоветна са оригиналном понудом и на њој треба да стоји „Копија понуде за јавну набавку мале вредности услуга - Сервисне услуге и резервни делови за потребе одржавања опреме Ruhlamat, ЈНМВ 133/2020 – не отварати“.РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈЕ:26. август 2020. године до 10.00 часова.Понуда се сматра благовременом ако је у писарницу наручиоца на адреси Немањина 17, Београд, пристигла закључно са 26. августом 2020. године, до 10.00 часова.Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која није стигла у писарницу наручиоца на адреси Немањина 17, Београд, закључно са 26. августом 2020. године, до 10.00 часова.
	Text16: Отварање понуда је јавно и одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда, дана 26. августа 2020. године, у 10.30 часова на адреси Немањина 17, Београд, у присуству чланова Комисије за предметну јавну набавку.
	Text17: У поступку отварања понуда могу учествовати опуномоћени представници понуђача. Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача који ће присуствовати поступку отварања понуда дужни су да наручиоцу предају писмена пуномоћја, на основу којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуде.Уједно, како би се обезбедила примена неопходних превентивних мера у циљу спречавања ширења заразне болести COVID -19, сваки понуђач, на заказано отварање понуда може послати само представнике који су опремљени заштитним маскама и рукавицама.Такође, присутни представник понуђача мора одржавати социјалну дистанцу, односно растојање између два лица од најмање два метра.Уколико представник понуђача не носи лична заштитна средстава (маску која пријања на нос и уста  и рукавице), биће му ускраћено присуство отварању понуда. Исте превентивне мере заштите у обавези су да примене и заинтересована лица (јавност) која желе да присуствују поступку отварања понуда.
	Text18: два радна дана од дана израде и потписивања Извештаја о стручној оцени понуда, а у оквиру рока утврђеног чланом 108. Закона о јавним набавкама.
	Text19: javne.nabavke@nbs.rsсваког радног дана (понедељак - петак), од 7,30 до 16,30 часова
	Text20: /
	Text9: /
	Text10: /
	Text11: /
	Dropdown1: [Остало]
	Dropdown3: [Услуге]
	Dropdown2: [Поступак јавне набавке мале вредности]
	Text6: /
	Text4: ЈНМВ 133/2020 - сервисне услуге и резервни делови за потребе одржавања опреме RuhlamatНазив и ознака из општег речника набавке: Разне услуге поправке и одржавања - 50800000; Резервни делови - DA44
	Text5: Предметна набавка није обликована у партије.


