
На основу члана 69, 70. и 72. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник 

РС» бр. 116/08): 

 

РАДИОДИФУЗНА УСТАНОВА - РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА СРБИЈЕ 

11000 Београд, Таковска 10 

о б ј а в љ у ј е 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ 

за прикупљање  понуда у отвореном поступку за 

НАБАВКУ УСЛУГА 

(јавна набавка велике вредности РТС бр. У - 8/11) 
 

Предмет јавне набавке је набавка услуга - Одржавање и подршка постојећих 

лиценци за интегрални информациони систем РТС-а и одржавање хардвера у 

постгарантном року 

 

Право учешћа имају сва заинтересована физичка и правна лица која су регистрована за 

обављање делатности која је предмет ове јавне набавке и која испуњавају услове из 

члана 44. Закона о јавним набавкама РС ("Службени гласник РС" бр. 116/08). 

Испуњеност наведених услова понуђач доказује на начин предвиђен чланом 45. Закона. 

Услови које сваки понуђач треба да испуни као и начин на који се доказује испуњеност 

услова су ближе одређени конкурсном документацијом. 

 

У складу са чланом 52. Закона о јавним набавкама, критеријум за оцену понуда је 

"најнижа понуђена цена". 
За случај једнаких понуда по критеријуму »најнижа понуђена цена« избор 

најповољније понуде ће се извршити на основу већег укупног броја сертификованих 

консултаната за SAP, Provys i Bellevue програмски пакет које ће понуђач ангажовати у 

РТС-у.  

 

Конкурсна документација се може преузети или извршити непосредно увид у исту, од 

дана објављивања јавног позива у "Службеном гласнику РС", уз предају писаног 

овлашћења издатог од стране заинтересованог понуђача, у просторијама Радио 

Телевизије Србије – Београд, Драгише Лапчевића 19-21, соба 118, од 09,00 до 15,00
 

часова. 

За преузимање конкурсне документације заинтересовани понуђачи су дужни да 

приложе доказ о извршеној неповратној уплати од 500,00 динара, на текући рачун број: 

160-14950-40 Banca Intesa, Београд, са назнаком „За конкурсну документацију ЈН РТС 

бр. У - 8/11“. 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.  

 

Понуде у затвореној коверти овереној печатом са назнаком: "Понуда за набавку услуга- 

Одржавање и подршка постојећих лиценци за интегрални информациони систем РТС-а 

и одржавање хардвера у постгарантном року - НЕ ОТВАРАТИ - јавна набавка РТС бр. 

У - 8/11" доставити у року од 30 дана од дана објављивања у "Службеном гласнику РС", 

до 10,00 часова на адресу Радиодифузна установа Радио Телевизија Србије, Београд, 

Таковска 10 (Писарница РТС). Уколико рок истиче на нерадни дан, последњи дан 

наведеног рока је први следећи радни дан до 10,00 часова. На полеђини коверте 

обавезно назначити назив, седиште понуђача, контакт телефон и е-mаil адресу. Понуда 

приспела по истеку датума и сата одређених у Јавном позиву, сматраће се 

неблаговременом. Неблаговремена понуда неће бити разматрана, а наручилац ће је по 

окончању поступка отварања понуда вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је 

поднета неблаговремено. Благовременост подношења понуде цениће се искључиво 

према дану и сату приспећа на Писарницу наручиоца, а не према дану и сату предаје у 

пошти. 
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Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са 

подизвођачима и група понуђача која подноси заједничку понуду. Понуђач који је 

самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 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. тачка 1) до 5) Закона о јавним набавкама, 

одређенe чланом 45. Закона. 

 

Понуђач је у обавези да уз Понуду достави Изјаву којом се обавезује да ће уколико 

буде изабран, одмах по потписивању Уговора, доставити наручиоцу банкарску 

гаранцију за добро извршење посла у износу од 10 % од вредности уговора. 

 

Јавно отварање понуда обавиће се последњег дана рока за достављање понуда у 12,00 

часова у просторијама Радио Телевизије Србије, Београд, Драгише Лапчевића 19-21, 

соба 239, уз присуство овлашћених представника понуђача. Пре почетка отварања 

понуда представници понуђача који присуствују отварању, подносе пуномоћје за 

учешће на отварању понудa председнику Комисије. Достављено пуномоћје обавезно 

мора да има свој број, датум, потпис и печат понуђача.  

 

Наручилац ће да одбије неисправну и неодговарајућу понуду, а може да одбије и 

неприхватљиву понуду и да обустави поступак јавне набавке из објективних и 

доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који 

онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба 

наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске 

године, а све сагласно члану 79, став 2 ЗЈН . 

 

На основу достављених понуда и оцене истих, комисија за јавну набавку ће предложити 

наручиоцу избор најповољније понуде за набавку услуга којe су предмет овог конкурса. 

Одлука о избору најповољније понуде биће донета најкасније у року од 60 дана од дана 

отварања понуда. Наведену одлуку наручилац ће доставити свим подносиоцима понуда 

у року од три дана од дана њеног доношења. 

 

По закључењу уговора са изабраним понуђачем може се спровести преговарачки 

поступак без објављивања јавног позива по члану 24. став 1. тачка 8. ЗЈН у случају 

потребе за новим услугама које представљају  понављање сличних услуга које пружа 

изабрани понуђач као првобитни пружалац услуга, уколико се такве услуге уклапају у 

основни пројекат за који се закључује првобитни уговор.  

 

Понуђач може да тражи од наручиоца додатне информације или објашњења у вези са 

припремањем понудe, искључиво у писаном облику, односно електронским путем на е-

mail: domaca_nabavka@rts.rs, контакт особа је Недељка Антић, технички секретар, и то 

најкасније 5 дана пре истека рока за достављање понуда.  

Тражење додатних информација и објашњења у вези са припремањем понуде и 

конкурсном документацијом усменим путем или телефоном  није дозвољено. 

Наручилац је дужан да понуђачу достави одговор у писaном облику - електронским 

путем у року од 2 (два) радна дана од датума пријема захтева понуђача за додатним 

информацијама или објашњењима.  

Понуда мора да буде јасна, недвосмислена, читко попуњена, оверена печатом и 

потписом овлашћене особе и састављена на српском језику. Вредност понуде мора да 

буде изражена у динарима. 

Понуде са варијантама нису дозвољене. 

Набавка се реализује на годишњем нивоу. 

Важност понуде мора да буде 90 дана.  


