Број: 52-3/21
Дана: 26.04.2021. године
ПРЕДМЕТ: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Молимо Вас да нам упутите понуду за набавку услуге број 8/2021 - Услуге
консалтинга
Понуду упутити на бази следећих елемената:
Ред.
број

Опис услуге

Јед. мере

Кол.

месечни
паушал

8

Kонтинуирано пружање правних услуга које обухватају:
1. Послове за правни субјективитет Наручиоца; послове нормативне делатности; праћење
прописа из области делатности и од значаја за рад Наручиоца, припрема нацрта - предлога
општих и појединачних аката који се односе на функционисање и рад Наручиоца, израда
аката којима се одлучује о правима, обавезама и одговорностима из области радних
односа, престанку рада и распоређивању запослених лица; израда уговора, припрема
захтеве и поднесака, обрада предмета на захтев државних органа и организација,
обављање и других сродних послова по захтеву Наручиоца.

1.

2. Консултантске услуге из области јавних набавки и набавки на које се закон не
примењује. Стручна помоћ у спровођењу поступака јавних набавки и набавки на које се
закон не примењује, путем електронске поште, телефонски и лично у просторијама
Наручиоца.
Стручна помоћ обухвата:
- мишљења и савете у складу са Законом о јавним набавкама, подзаконским актима и
прописима који се односе на конкретан предмет набавке;
- избору адекватне процедуре;
- израду аката и одлука у поступцима јавних набавки и набавки на које се закон не
примењује;
- коришћење Портала јавних набавки који је у примени од 1. јула 2020. године;
- припрема конкурсне документације;
- изради модела уговора; извештаја, записника, одлука,
- прегледу и оцени понуда;
- поступање у случајевима заштите права.

Напомена: У случају повећања обима посла из делатности, Наручилац ће на основу процене
повећати уговорену накнаду сразмерно повећању додатних, нових послова, који се нису
могли предвидети у тренутку покретања набавке.
Понуду упутити у свему према захтевима Наручиоца исказаним у овом позиву.
Рок за упућивање понуде: 29. април 2021. године до 1200 часова.
Понуду доставити путем електронске поште на следећи мејл: zavod.rusini@gmail.com или
непосредно, односно путем поште на адресу: Футошка бр. 2/III, 21000 Нови Сад

Страна 1 oд 2

Рок пружања услуге: 24 часа од момента пријема позива упућеног од стране Наручиоца (не
рачунајући нерадне дане).

Услови плаћања: у року од 45 дана од дана преузимања квалитетно обављеног посла, а на основу
закљученог уговора о делу.
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