
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
 
Наручилац: Радиодифузна установа Радио Телевизија Србије 
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности 
Предмет јавне набавке je набавка услуга – Одржавање противпожарних апарата 
и система за аутоматско откривање, дојаву и гашење пожара у објектима РТС, 
редни број ЈН - РТС у-16/10. Набавка је обликована по партијама и то: 
 
ПАРТИЈА 1. - Периодично испитивање противпожарних апарата на хладни  
                водени притисак (HVP) и њихово одржавање у исправном 

стању; 
ПАРТИЈА 2. - Периодично испитивање стабилних система за аутоматско 

откривање, дојаву и гашење пожара и њихово одржавање у 
исправном стању; 

 
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. 
1035 од 15.02.2011.год, којом је покренут поступак ЈНМВ бр. у-16/10, наручилац 
позива понуђачe да поднесу своју писмену понуду за набавку услуга – Одржавање 
противпожарних апарата и система за аутоматско откривање, дојаву и гашење 
пожара у објектима 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.  
 
Заинтересовани понуђачи могу преузети Позив за подношење понуде за набавку 
услуга - Одржавање противпожарних апарата и система за аутоматско 
откривање, дојаву и гашење пожара у објектима РТС сваког радног дана од 
09,00-15,00 часова на адреси: РТС, Београд, ул. Драгише Лапчевића 19-21, 
Звездара, Београд, соба 118 почев од дана објављивања Позива. Позив за 
подношење понуде може бити достављен и поштом. 
 
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: “Понуда 
за набавку услуга – Одржавање противпожарних апарата и система за аутоматско 
откривање, дојаву и гашење пожара у објектима РТС“ – Партија  __ - 
_________________________________, РТС бр. у-16/10 - не отварати». На 
полеђини коверте написати назив понуђача, адресу, телефон и име за контакт.  
 
Понуду треба поднети до 27.04.2011, 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 27.04.2011. 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 „економски најповљнија понуда“.  
 
- за ПАРИЈУ 1. - Периодично испитивање противпожарних апарата на хладни 
водени притисак  (HVP) и њихово одржавање у исправном стању, са следећим 
елементима: 
 
1. Укупна цена услуга            75 пондера 
    а) цена услуга испитивања  
        и одржавања ППА  60 пондера 
    б) цене резервних делова са 
        уградњом по типу ППА 15 пондера 
     
2. Начин плаћања     15 пондера 
3. Рок извршења услуге                10 пондера 
                                            Укупно:                       100 пондера 
 
b) Резервни делови за са уградњом по типу ПП апарата 
 
- за ПАРТИЈУ 2. - Периодично испитивање стабилних система за аутоматско 
откривање, дојаву и гашење пожара и њихово одржавање у исправном стању 
са следећим елементима: 
 
1. Укупна цена услуга            70 пондера 
2. Начин плаћања     15 пондера 
3. Рок извршења услуге                 10 пондера 
4. Гарантни период за извршене услуге                 5 пондера    
                                            Укупно:                       100 пондера 
 
За случај да два или више понуђача за своје понуде добију једнак број бодова по 
критеријуму „економски најповољније понуде“, избор најповољније понуде ће се 
извршити на основу ниже цене; 
 
Вредноваће се само оне Понуде које испуњавају све услове за учешће у поступку 
набавке услуга мале вредности РТС бр. у – 16/10. Одлука о додели Уговора о јавној 
набавци биће донета најкасније у року од 30 дана од дана 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.  
  


