РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА
КОМИСИЈА
Краља Милана 14, Београд
02 Број: 404-82/19-02
27.12.2019. године
На основу чл. 55. ст.1. тачка 2), чл. 57. и чл. 60 ст.1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (''Службени
гласник РС'', број 124/12,14/15 и 68/15),

РЕПУБЛИКА СРБИЈА РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА
КОМИСИЈА, објављује
ПОЗИВ
за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке, за набавку добара - Набавка
опреме за репродукцију видео стриминг сигнала, (РИК ЈН 1/19)

1. Подаци о наручиоцу
Републичка изборна комисија, Београд, Краља Милана 14, www.rik.parlament.gov.rs,
2. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак јавне набавке који се спроводи ради закључења
угoвора о јавној набавци
3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке
Предмет јавне набавке број РИК ЈН бр. 1/19 су добра – Набавка опреме за репродукцију
видео стриминг сигнала.
Ознака из општег речника јавних набaвки: 32321200 – Аудиовизуелна опрема
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
4. Критеријума за доделу уговора
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.
5. Начин преузимања конкурсне документације
Конкурсна документација може се преузети са Портала Управе за јавне набавке –
www.portal.ujn.gov.rs или на интернет страници наручиоца: www.rik.parlament.gov.rs.
6. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде
Понуда се доставља непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, на начин да се
приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се коверта, односно кутија, први пут
отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Рок за подношење понуда је 30 (тридесет) календарских дана од дана објављивања позива за
подношење понуда на Порталу јавних набавки (не рачунајући сам дан објављивања).
Уколико рок истиче у дан који је нерадан (субота или недеља) или у дан државног празника, као
последњи дан сматраће се први следећи радни дан до 10,00 часова.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 28.01.2020.
године, до 10 часова.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, сматраће се
неблаговременом.
Понуду доставити на адресу: Републичка изборна комисија, Краља Милана 14, 11000 Београд, са
назнаком:
„Понуда за јавну набавку добара – Набавка опреме за репродукцију видео стриминг
сигнала, РИК ЈН 1/19 – НЕ ОТВАРАТИ“.
На полеђини коверте назначити назив и адресу понуђача.
7. Место, време и начин отварања понуда
Отварање благовремено приспелих понуда је јавно, у просторијама наручиоца, Београд, Краља
Милана 14, дана 28.01.2020. године са почетком у 11,00 часова.
8. Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда
Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица.
Присутни представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, морају Комисији за јавну
набавку уручити писмена овлашћења за учешће у поступку јавног отварања понуда.
Овлашћење мора да буде оверено и потписано од стране овлашћеног лица.
9. Рок за доношење одлуке о додели уговора
Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 дана од дана отварања понуда.
10. Лице за контакт: Љиљана Вржина, e-mail: ljiljana.vrzina@parlament.rs

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

