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Предмет :   ПОЗИВ ЗА  ДАВАЊЕ ПОНУДЕ  
    
На основу члана 26. 30. и 126. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 116/22.12.2008.), 
Правилника о поступку јавне набавке мале вредности (Сл. гласник бр. 50/10.07.2009.) и Одлуке  
бр. 10424 од 27.10.2011. године којом је покренут поступак ЈНМВ бр. д-31/11, наручилац позива 
понуђаче да поднесу своју писану понуду за - RF oprema za EHF2012, у свему према 
спецификацији Образац 1-А  који је саставни део конкурсне документације. 
Право учешћа у јавној набавци имају Понуђачи који су регистровани за обављање делатности која 
је предмет ове јавне набавке и који испуњавају услове из чл. 44. Закона о јавним набавкама РС 
("Службени гласник РС" бр. 116/08). Услови које сваки Понуђач треба да испуни као и начин на 
који се доказује испуњеност услова су ближе одређени конкурсном документацијом. 
Заинтересовани понуђачи могу преузети  Позив за давање  понуда и конкурсну документацију 
сваког радног дана од 9,00 до 15,00 часова, почев од дана објављивања позива на Порталу Управе 
за ЈН . Понуђач обавезно прилаже : овлашћење о преузимању КД , образац за идентификацију 
понуђача и име, телефон, E-mail особе за контакт. Позив и конкурсна документација могу се 
преузети на адреси: РДУ, РТС, Београд, ул. Дрaгише Лапчевића бр. 19-21, соба 118 . 
Уколико понуђачи захтевају да им се конкурсна документација достави поштом, дужни су да 
наручиоцу, на факс 011 / 321-3720, доставе назив фирме, тачну адресу и контакт телефон. 
Понуда мора бити у целини припремљена у складу са конкурсном документацијом и мора да 
испуњава све услове за учешће у поступку јавне набавке мале вредности, а на основу позива. 
Не прихватају се понуде са варијантама. 
Понуђачи подносе Понуду поштом или лично на адресу наручиоца Радиодифузна установа Радио 
телевизија Србије, 11 000 Београд, Таковска бр. 10 (Писарница) у једној затвореној запечаћеној 
коверти са назнаком: “ Понуда за набавку добара  - RF oprema za EHF2012, број д - 31/11 – НЕ 
ОТВАРАТИ“. 
На полеђини коверте обавезно назначити назив, седиште понуђача, контакт телефон и Е-mаil. 
Неблаговремене понуде неће бити разматране. Благовременост подношења понуде цениће се 
искључиво према дану и сату приспећа на Писарницу наручиоца, а не према дану и сату предаје у 
пошти. 
Рок за достављање понуде је 28.11.2011. године до 1000 часова. Отварање понуда обавиће се истог 
дана у 1200 часова у објекту РТС, Драгише Лапчевића бр. 19-21, соба 239. Представници понуђача 
подносе пуномоћје за учешће на отварању понуда непосредно пре отпочињања рада Комисије. 
Учешће представника понуђача није обавезно. 
Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена. 
Наручилац ће донети одлуку о избору најповољније понуде у року од 30 дана од дана отварања 
понуда и о томе обавестити учеснике.  

Понуђач може, након пријема позива за подношење понуда и конкурсне документације, 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 
Ружица Лотријан), а најкасније 5 (пет) дана пре отварања понуда. 
 

НАПОМЕНА:   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. Наручилац је дужан да исту информацију истовремено достави свим другим 
лицима којима је достављен позив, без навођења имена понуђача који је тражио објашњења. 
 


