Јавно предузеће
„УЖИЦЕ РАЗВОЈ “УЖИЦЕ, Вуколе Дабића 1-3, 31000 Ужице; тeл: 031/517-919; 516-893;
519-141, факс:031/518-896; web: www.uerazvoj.uzice.rs; e-mail: office@uerazvoj.uzice.rs ;
Текући рачун: 160-463019-59 Banca Intesa, ПИБ:101500520; MБ:07367112; шифра
делатности:4931

Број: 15-17/3
Датум: 17.04.2018.год.
На основу члана 36. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени
гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), наручилац Јавно предузеће
“Ужице развој“ Ужице упућује Предузећу за пројектовање информационих система
„Инфосис“ доо ул. Међај број 2, Ужице
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Услуге одржавања финансијског програма Infosys
ЈН 9/2018 (услуге)
Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Јавно предузеће „Ужице развој“,
ул. Вуколе Дабића бр.1-3, Ужице, www.uerazvoj.uzice.rs
Врста наручиоца: јавно предузеће – локална самоуправа
Врста поступка јавне набавке: преговарачки поступак без обајвљивања позива за
подношење понуда
Врста предмета јавне набавке: услуге
Опис предмета набавке: Услуге одржавања финансијског програма Infosys
Назив и ознака из општег речника набавке: 77267100
Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је
конкурсна документација доступна: Конкурсна документација је доступна на
Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца. Иста се може преузети у
електронској форми са сајта portal.ujn.gov.rs или www.uerazvoj.uzice.rs/dokumenta/.
Начин подношења понуде и рок: Понуде се могу достављати лично или путем
поште, на адресу Наручиоца – Јавно предузеће „Ужице развој“, Вуколе Дабића 1-3,
Ужице и морају се налазити у затвореној коверти или кутији са назнаком - Понуда за
ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 9/2018 - Услуге одржавања финансијског програма Infosys(НЕ ОТВАРАТИ).
Понуђач је дужан да на полеђини коверте или кутије назначи назив и адресу.
Крајњи рок за подношење понуда је 27.04.2018. године до 1200 часова, без обзира
на начин доставе.
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Место, време и начин отварања понуда и преговарања: Јавно отварање понуда
обавиће се 27.04.2018. године у 1300 часова у просторијама Јавног предузећа
„Ужице развој“ Вуколе Дабића 1-3, Ужице, уз присуство овлашћених представника
понуђача.
Поступак отварања понуда спроводи Комисија образована решењем Наручиоца.
Поступку преговарања ће се приступити непосредно након отварања понуда.
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку
отварања понуда и поступку преговарања: Представници понуђача који
присуствују јавном отварању понуда, морају да доставе Комисији заведено и
оверено овлашћење за учешће у поступку отварања понуда. Број овлашћења и име
представника понуђача се уписује у Записник о отварању понуда. Представник
понуђача мора предати комисији овлашћење за преговарање, оверено и потписано
од стране законског заступника понуђача. Број овлашћења и име представника
понуђача се уписује у Записник преговарању
Рок за доношење одлуке: Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у року
од девет дана од дана јавног отварања понуда.
Лица за контакт:
Зоран Мелентијевић, zoranmelentijevic@gmail.com
Факс: 031/518-896
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