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                                  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

 

Назив наручиоца: Национална корпорација за осигурање стамбених кредита; 

Адреса наручиоца: Кнеза Милоша бр. 20, Београд 

Интернет страница наручиоца: www.nkosk.rs; 

Врста наручиоца: остало; 

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак јавне набавке; 

Врста предмета: добра;  

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:  

Предмет јавне набавке је унапређење back up инфраструктуре, ЈН бр. 17/20 

Назив и ознака у општем речнику набавке је 48800000-6 Информациони системи и 

сервери и 30230000 - Рачунарска опрема 

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: најнижа понуђена цена. 

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је 

конкурсна документација доступна: конкурсна документација се може преузети на 

интернет страници наручиоца - www.nkosk.rs, као и на Порталу УЈН. 

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:  

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца 

најкасније до 23.10.2020. године, до 10:30 часова, у писарници Наручиоца. 

Понуђачи подносе своје понуде препорученом поштом или лично на адресу наручиоца - 

Национална корпорација за осигурање стамбених кредита, 11000 Београд, ул. Kнеза 

Милоша бр. 20, трећи спрат.  

Уколико је понуда послата препорученом поштом, неопходно је да пристигне у писарницу 

наручиоца до рока за достављање понуда.  

Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која је поднета (примљена и заведена у 

писарници) наручиоцу ван наведеног рока. Све неблаговремено поднете понуде комисија 

за јавну набавку ће, по окончању поступка прикупљања понуда, вратити неотворене 

понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено. 

Место, време и начин отварања понуда: 

Јавно отварање понуда биће одржано последњег дана рока за пријем понуда у 11:00 

часова, на адреси: Национална корпорација за осигурање стамбених кредита, 11000 

Београд, ул. Kнеза Милоша 20, трећи спрат, канцеларија 15.  

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања 

понуда: 

Присутни представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, морају комисији 

за јавну набавку поднети пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда. 

Рок за доношење одлуке: 

25 (двадесетпет) дана од дана отварања понуда. 

Лице за контакт: 

Ивана Петровић, службеник за јавне набавке;  

Електронска адреса: ivana.petrovic@nkosk.rs; 

 

        

     

 (представник наручиоца) 
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