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Наручилац:

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ "ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ" 102000930

ДР СУБОТИЋА  5

11000 БЕОГРАД

Привредни субјект

БИТ ТХС ДОО БЕОГРАД, ЉЕРМОНТОВА 13 105998018

Љермонтова, 13

11050 Београд (Вождовац)

Србија

ПОЗИВ ПРИВРЕДНОМ СУБЈЕКТУ

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

ЗА УЧЕШЋЕ У ДИЈАЛОГУ 

ЗА ПРЕГОВАРАЊЕ 

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ДИЗАЈНА / ПЛАНА / ПРОЈЕКТА 

Подаци о јавној набавци

Назив: Услуге одржавања НеxТБИЗ софтвера за економско - финансијско 
пословање на годишњем нивоу

Референтни број: 1П/22

Број огласа: 2022/С Ф26-0000658

Датум слања огласа: 20.05.2022

Врста поступка: Преговарачки поступак без објављивања јавног позива

Привредни субјект подноси

понуду
решење
дизајн / план / пројекат

Рок и језик

Рок за подношење: 02.06.2022 12:00

Понуђачи могу да учествују у отварању:  да   не
Датум и време отварања: 02.06.2022 12:00

Језик или језици на којем се сачињава: Српски

Адреса на коју ће понуђач бити позван на преговоре / дијалог:
Индикативни временски оквир одржавања преговора / дијалога: Индикативни временски оквир одржавања преговора / дијалога:

Уколико се понуђач не одазове преговарању или не достави нову понуду путем Портала на основу позива након спроведеног преговарања, његова 
последње поднета понуда путем Портала сматраће се коначном.
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Конкурсна документација

доступна је на Порталу јавних набавки: https://jnportal.ujn.gov.rs/

доступна уз овај Позив

на други начин доступна привредном субјекту

Предмет / партија за коју се позива привредни субјект

Назив: Услуге одржавања НеxТБИЗ софтвера за економско - финансијско 
пословање на годишњем нивоу

Партија број: 

Електронски каталог

Понуде се подносе у форми електронског каталога или ажурираног каталога
 да  не

Критеријуми за доделу уговора

Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер: 21

Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

Остали захтеви набавке релевантни за закључење уговора

Документи које треба доставити

Образац понуде / пријаве
Образац структуре понуђене цене
Образац трошкова припреме понуде
Изјава о испуњености критеријума за избор привредног субјекта
Средство обезбеђења за озбиљност понуде
Подаци у вези са критеријумом за доделу и докази за проверу
Техничко решење / опис
Каталог производа
План
Пројекат
Модел уговора
Други документи

Додатни подаци (ако је потребно)


