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1. Предмет јавне набавке је: САНАЦИЈA  И АДАПТАЦИЈА ОБЈЕКТА РТС НА ЛОКАЦИЈИ 

АБЕРДАРЕВА-ТАКОВСКА. Предмер радова је саставни део конкурсне документације. 
2. Право учешћа имају сва заинтересована правна и физичка лица која испуњавају обавезне 

услове за учешће у поступку, у складу са чланом 44. Закона о јавним набавкама. 
Испуњеност услова из чланова 44. и 45. Закона о јавним набавкама понуђач,  подизвођачи  
и чланови групе понуђача доказују документима уз понуду, у складу са обрасцем из 
конкурсне документације. Докази се достављају у неовереним фотокопијама. Понуђач чија 
понуда је оцењена као најповољнија дужан је да, у року од три дана од дана пријема 
писаног позива наручиоца, достави оригинал или оверену копију доказа о испуњености 
услова из члана 44. овог закона. Уколико понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија 
не достави оригинал или оверену копију доказа у наведеном року, наручилац ће његову 
понуду одбити као неисправну. 

3. Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са 
подизвођачима и група понуђача која подноси заједнички понуду. 
Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду 
не може истовремено да учествује у заједничој понуди или као подизвођач. 
Понуђач је дужан да наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу. 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова из члана 44. став 
2. тач. 1) до 5) Закона о јавним набавкама на начин одређен чланом 45. Закона. Понуђач је 
дужан да за подизвођаче достави и доказе о испуњености осталих услова из члана 44. 
Закона на начин одређен конкурсном документацијом. 
Понуду може поднети група понуђача. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни 
услове из члана 44. став 2. тач. 1) до 5) Закона о јавним набавкама, што доказује 
достављањем доказа из члана 45. Закона, а остале услове из члана 44. Закона испуњавају 
заједно. 

4. Конкурсна документација се може преузети или извршити непосредно увид у исту од 
првог наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику Републике Србије и то 
сваког радног дана у периоду од 09,00 до 15,00 часова, на адреси: Радиодифузна установа - 
Радио телевизија Србије, Београд, Драгише Лапчевића 19-21, соба 118. 

Приликом презимања конкурсне документације овлашћено лице понуђача је обавезно да 
достави: 



- овлашћење о преузимању конкурсне документације; 
- доказ о бесповратној уплати 500,00 динара са ПДВ. Уплату извршити на текући 

рачун РДУ РТС број: 160-14950-40 код Банке Интеса са назнаком – сврха уплате: 
конкурсна документација бр. Р-2/11; 

- образац за идентификацију назив, адресу и седиште понуђача, текући рачун, ПИБ као 
и име, телефон и E-mail особе за контакт у поступку израде понуде;  

- потврду о извршеном евидентирању за ПДВ.  
Уколико понуђачи захтевају да им се конкурсна документација достави поштом, дужни су 
да наручиоцу, на факс 011 / 321-3720, доставе доказ о уплати, назив фирме, тачну адресу и 
контакт телефон.  

5. Рок за достављање понуда је 30 дана од дана објављивања у "Службеном гласнику 
Републике Србије" и то до 10,00 часова. Понуду доставити у једној затвореној запечаћеној 
коверти са назнаком: „ПОНУДА ЗА РАДОВЕ НА САНАЦИЈИ И АДАПТАЦИЈИ ОБЈЕКТА 
РТС НА ЛОКАЦИЈИ АБЕРДАРЕВА-ТАКОВСКА -  ЈН БР. Р-2/11 –  НЕ ОТВАРАТИ“  
Адреса за достављање понуда је: 
Радиодифузна установа  Радио телевизија Србије  
11 000 Београд, Таковска бр. 10 - Писарница РТС 
На полеђини омота обавезно назначити назив, адресу и телефон понуђача и контакт особу. 
Коверта треба да садржи понуду са свим елементима прописаним конкурсном 
документацијом, доказе о испуњености обавезних услова за учешће по члановима  44. и 45. 
Закона о јавним набавкама и доказе у вези са додатним условима, који су детаљно 
наведени у конкурсној документацији, као и техничку документацију .  
Благовременост подношења пријаве цениће се искључиво према дану и сату приспећа на 
писарницу наручиоца, а не према дану и сату предаје у пошти. 
Уколико крајњи рок за достављање понуда пада у нерадни дан, крајњи рок за достављање 
понуда је први наредни радни дан. 
Понуда приспела по истеку датума и сата одређених у јавном позиву, сматраће се 
неблаговременом, а наручилац ће је по окончању поступка отварања понуда вратити 
неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 
Неблаговремене понуде неће бити разматране. Понуде које не одговарају захтевима из 
конкурсне документације биће одбијене у поступку разматрања. 
Понуде са варијантама нису дозвољене. 
Опција понуде не може бити краћа од 90 дана  од дана њеног отварања. 

6. Јавно отварање понуда ће се обавити одмах након истека рока за достављање понуда, 
односно у 12,00 сати, у Галерији РДУ РТС у Београду, Таковска бр. 10, уз присуство 
овлашћених представника понуђача. 
Пре почетка отварања понуда представници понуђача који присуствују отварању дужни су 
да предају Комисији овлашћења за заступање. Овлашћење треба да буде заведено код 
понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног или овлашћеног лица. Број 
овлашћења и име представника понуђача се уписује у Записник о отварању понуда. 
У Записник о отварању понуда понуде се уписују по редоследу пристизања. 
Понуде за које је поднето прихватљиво обавештење о повлачењу неће се отварати већ ће 
бити враћене понуђачима, као и понуде приспеле после назначеног рока. 
Записник о отварању понуда, након завршеног поступка, потписују овлашћени 
представници понуђача и чланови Комисије. Фотокопија записника се доставља 
понуђачима у року од 3 дана од дана отварања. 

7. Наручилац задржава право да одбије све неисправне и неодговарајуће понуде, а може да 
одбије и неприхватљиве понуде и да одустане од избора из објективних и доказивих  
разлога, сагласно члану 79. ЗЈН.  
Наручилац може да одбије понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се 
односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године, у складу са чланом 
47. Закона о јавним набавкама. У конкурсној документацији је наведена врста релевантног 
доказа.  
Наручилац задржава право да поступи у складу са чланом 24.став 1. тачка 8 Закона о 
јавним набавкама. 



8. У складу са чланом 52. Закона о јавним набавкама, критеријум за оцењивање понуда је 
економски најповољнија понуда, а елементи  за пондерисање су 

1. ЦЕНА              - 70 пондера 
2. НАЧИН ПЛАЋАЊА        -    30 пондера 

- Аванс (10 пондера) 
- Прва привремена ситуација (5 пондера) 
- Окончана ситуација (15 пондера) 
   

 
9. Одлуку о избору најповољније понуде наручилац ће донети најкасније у року од 30 дана од 

дана јавног отварања понуда.  
Уколико две или више понуда буду оцењене истим бројем пондера, избор најповољније 
понуде ће се вршити на основу већег броја једнаких месечних рата за плаћање окончане 
ситуације. 

10. Контакт особе за обилазак локације на којој ће се изводити предметни радови су:  Бранко 
Попадић, дипл.инж.арх.  (тел. 011/321-1788 и моб. 064/861-1788) и Милан Шакотић, 
дипл.инж.грађ. (тел. 011/321-1817 и моб. 064/861-1817), радним даном од 10,00 до 14,00 
часова, уз претходни договор. 

11. Понуђач може да тражи од наручиоца додатне информације или објашњења у вези са 
припремањем понудe, искључиво у писаном облику, односно електронским путем на E-
mail: domaca_nabavka@rts.rs ( контакт особа Радмила Грче) и то најкасније 5 дана пре 
истека рока за достављање понуда. 

 


