
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

 

Наручилац: РАДИОДИФУЗНА УСТАНОВА РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА СРБИЈЕ 

Број набавке РТС д-37/10 

Врста поступка: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

Предмет јавне набавке je набавка добара – PVC МАТЕРИЈАЛИ - СТИРОПОР 

 

На основу члана 26, 30. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 116/08.), 

одредаба Правилника о поступку ЈНМВ (Сл. гласник РС бр. 50/09) и Одлуке бр. 

10409/2010.год, којом је покренут поступак ЈНМВ бр. д – 37/10, наручилац позива 

понуђачe да поднесу своју писмену понуду за набавку PVC материјала – Стиропор за 

потребе РТС; 

Понуде морају бити у целини припремљене у складу са Позивом за подношење понуде 

и морају да испуњавају све захтеване услове за учешће у поступку јавне набавке мале 

вредности.  

Понуђачи подносе Понуде препорученом пошиљком или лично, на адресу наручиоца: 

Радиодифузна установа Радио телевизија Србије, 11000 Београд, Таковска 10, 

(Писарница) у затвореној, запечаћеној коверти са назнаком: “не отварати - Понуда за 

ЈНМВ, РТС бр. д – 37/10 за набавку добара - PVC материјали - Стиропор“. На полеђини 

коверте написати назив понуђача, адресу, телефон и име за контакт.  

Понуду треба поднети до 25.05.2011, најкасније до 10,00 часова. Понуда која не 

садржи захтевану документацију и изјаве неће се разматрати. Све неблаговремено 

поднете понуде по окончању поступка отварања понуда биће враћене неотворене 

понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено. 

Јавно отварање понуда ће се обавити 25.05.2011. у 12,00 часова, на адреси РТС, 

Београд, ул. Драгише Лапчевића 19-21, Звездара, Београд, соба 239.  

Присутни представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда морају Комисији 

наручиоца поднети пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда. Поступак 

отварања понуда ће се записнички констатовати и Записник ће бити достављен 

понуђачима у року од 3 дана од дана отварања понуда. 

Избор најповољније Понуде извршиће се, у складу са чланом 52. ЗЈН, по критеријуму 

„најнижа понуђена цена“, тако што ће се, на основу међусобног упоређивања 

понуђених цена из сваке исправне и прихватљиве понуде, извршити рангирање 

понуђача према најнижој цени. За случај да два или више понуђача понуде исту цену, 

избор најповољније понуде ће се извршити на основу већег броја дана понуђеног за 

одложено плаћање. 

Вредноваће се само оне Понуде које испуњавају све услове за учешће у поступку 

набавке добара мале вредности број  д – 37/10. Одлука о додели Уговора о јавној 

набавци биће донета у року од 30 дана од дана јавног отварања понуда, о чему ће сви 

понуђачи бити обавештени у складу са Законом.  

Све додатне информације заинтересовани могу добити путем електронске поште, на 

адреси certic.jasmina@rts.rs најкасније пет дана пре истека рока за достављање понуда.  

  

 


