На основу члана 60. став 1. тачка 1., а у вези са чланом 57. Закона о јавним
набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/12),
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
21000 Нови Сад, Улица Радничка број 2
објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
шифра: ЈН-3/14 ОП
Назив Наручиоца: Градска управа за урбанизам и стамбене послове Града Новог Сада
Адреса: Нови Сад, Улица Радничка број 2
Интернет страница наручиоца: www.novisad.rs
Врста наручиоца: Орган локалне самоуправе
Врста поступка: Отворени поступак јавне набавке
Предмет набавке: Развој софтвера за управљање имовином
Ознака и назив из Општег речника набавке: 72230000 – услуге израде софтвера по
наруџби корисника
Предметна набавка није обликована по партијама.
Критеријум за оцењивање понуда је економски најповољнија понуда. Елементи
критеријума су укупна понуђена цена, гарантни рок и техничка подршка.
Конкурсна документација се може преузети са Портала Управе за јавне набавке:
http://portal.ujn.gov.rs и интернет странице наручиоца: www.novisad.rs
Начин и рок за подношење понуде: Понуде, са припадајућом документацијом, се
достављају поштом или непосредно на адресу Наручиоца: Град Нови Сад, Градска управа
за урбанизам и стамбене послове, Нови Сад, Улица Радничка број 2, канцеларија број 51/I.
Коверат мора имати ознаку: ''Понуда за јавну набавку услуга - Развој софтвера за
управљање имовином (шифра: ЈН-3/14 ОП) - НЕ ОТВАРАТИ'', а на полеђини назив понуђача
и адресу, број телефона понуђача, као и име и презиме особе за контакт. Рок за подношење
понуда је 23. јун 2014. године до 1100 часова.
Место, време и начин отварања понуда: У просторијама Наручиоца у Новом Саду, Улица
Радничка број 2, канцеларија број 19, 23. јун 2014. године са почетком у 1200 часова.
Отварање понуда је јавно.
Учешће у поступку: У поступку отварања понуда активно могу учествовати понуђачи,
односно овлашћени представници понуђача. Представник понуђача дужан је да достави
уредно потписано и оверено овлашћење за учествовање у отварању понуда.
Рок за доношење одлуке: Одлука ће бити донета у року од 25 дана од дана отварања
понуда.
Лице за контакт: Дубравка Малешевић, e-mail: dubravka.malesevic@uprava.novisad.rs

