
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

Врста предмета:

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:

Број партија, уколико се предмет набавке обликује у више партија:

Опис потребе наручиоца у случају конкурентног дијалога:



Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна 
документација доступна: 

У случају квалификационог поступка - рок за који се кандидатима признаје квалификација:

У случају подношења електронске пријаве - основни подаци о информационом систему 
наручиоца и неопходним техничким условима за учешће:

Посебна напомена ако је квалификација резервисана за установе, организације или 
привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и 
запошљавање инвалидних лица:

Услови за признавање квалификације у квалификационом поступку:



Начин подношења пријава и рок за подношење пријава:

Место, време и начин отварања пријава:

Рок за доношење одлуке:

Лице за контакт:

Остале информације:

Услови под којима представници подносилаца пријава могу учествовати у поступку 
отварања пријава:

Адреса и интернет адреса државног органа или организације, односно органа или службе 
територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити и 
исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при 
запошљавању, условима рада и сл:


	Blank Page

	Text1: Јавно предузеће "Дирекција за изградњу и уређење Панчева"  Панчево
	Text2: Змај Јовина број 6, Панчево
	Text3: www.direkcija.pancevo.rs 
	Text13: на Порталу јавних набавки (www.ujn.gov.rs) или на сајту ЈП „Дирекција“ Панчево www.direkcija.pancevo.rs. 
	Dropdown1: [Јавна предузећа-локална самоуправа]
	Text15: Представници понуђача су дужни да доставе овлашћење за учешће у поступку отварања пријава. Овлашћење мора да буде заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача.
	Text16: Пријаве се могу достављати лично или путем поште на адресу Јавног предузећа „Дирекција  за изградњу и уређење Панчева“ Панчево, Змај Јовина број 6 и морају се налазити у затвореној коверти-омоту са назнаком:“ПРИЈАВА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА-ГЕОДЕТСКА СНИМАЊА, ИЗРАДА КТП-А, ПРОЈЕКАТА ГЕОДЕТСКИХ ОБЕЛЕЖАВАЊА И ОСТАЛЕ УСЛУГЕ-НЕ ОТВАРАЈ“Крајњи рок за достављање пријава је 30. дан од дана објављивања позива за подношење пријава на Порталу јавних набавки у 13.00 часова, не рачунајући дан када је позив објављен.Ако дан истека рока пада у нерадни дан, рок истиче првог радног дана у 13.00 часова.
	Text17: Отварање пријава:Јавно отварање пријава ће се обавити на дан истека рока у 13,30 часова у Јавном предузећу „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево, ул. Змај Јовина број 6, уз присуство овлашћених представника понуђача. Представници понуђача су дужни да доставе овлашћење за учешће у поступку отварања пријава. Овлашћење мора да буде заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача.
	Text18: Рок у коме ће Наручилац донети одлуку о признавању квалификације је 15 дана од дана јавног отварања пријава.
	Text19: Ивана Јокић, дипл. економиста, Руководилац службе јавних набавки-броj телефона: 013/219-0-300, локал: 406
	Text20: Особа за контакт у вези преузимања конкурсне документације је Јасмина Машић, телефон: 013/219-0-300, у периоду од 10,00 часова до 14,00 часова сваког радног дана.
	Dropdown3: [Услуге]
	Dropdown2: [Квалификациони поступак]
	Text6: 
	Text4: ЈН-A45/2014-геодетска снимања, израда КТП-а, пројеката геодетских обележавања и остале услуге. Опис предмета јавне набавке: инжењерске услуге - ознака из општег речника набавке:71251000;
	Text5: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: У предметном квалификационом поступку, наручилац кандидатима признаје квалификацију на период од  три наредне године. 
	Text10: Право учешћа имају сва заинтересовна лица која испуњавају обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке у складу са чланом 76. Закона о јавним набавкама и захтевима конкурсне документације. Испуњеност услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама доказује се на начин предвиђен чланом 77. истог Закона. Услови које сваки понуђач треба да испуни као и начин на који се доказује испуњеност услова су ближе одређени конкурсном документацијом:1.1 Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има подносилац пријаве који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење пријава (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);1.2 Подносилац пријаве који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то: 5) Да располаже пословним капацитетом:-Да је извршио најмање три посла извршена на територији за коју постоји премер у стереографској пројекцији и три посла извршена на територији за коју постоји премер у Гаус-Кригеровој пројекцији-Да поседује лиценцу издату од стране Републичког геодетског  завода за обављање геодетских радова у одржавању катастра непокретности и катастра водова6) Да располаже кадровским капацитетом:Да понуђач има најмање једног запосленог са геодетском лиценцом првог реда  коју издаје Републички геодетски завод
	Text14: у Градској управи града Панчева, Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4 -  www.pancevo.rs


