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На основу члана  55. став 1. тачка 2), члана 57. став 4,  члана 60. став 1. тачка 1)  

Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12) 

 
МИНИСТАРСТВО  

 ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА  

                                                11000 Београд, Немањина 22-26 

 

                                                               о г л а ш а в а 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

у отвореном поступку 

за јавну набавку добара –  опремa за пријем сигнала дигиталне 

телевизије угроженим потрошачима 

 ЈН О-25/2014 
 

1. Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Немањина 22-26, 

Београд, www.mtt.gov.rs, орган државне управе, позива сва заинтересована лица да 

поднесу своје понуде под условима из овог позива и конкурсне документације.  

 

     Предмет јавне набавке - набавка добара –  опремa за пријем сигнала дигиталне 

телевизије угроженим потрошачима. 

 

Ознака предмета јавне набавке из општег речника набавки је: 

 

        32320000 – телевизијска и аудиовизуелна опрема 

79512000 - позивни центар 

   

      Предмет јавне набавке ближе је одређен у конкурсној документацији. 

 
 

2. Критеријум за избор и доделу уговора:   
Критеријум за доделу уговора је економски најповољнија понуда. У фази стручне 

оцене понуде Наручилац ће приликом оцењивања и рангирања понуђача узети у обзир 

следеће елементе критеријума: 

 

- цена  - мах 89 пондера 

- број пословница – мах 9 пондера 

- техничка карактеристика ( да Пријемник на предњем панелу поседује контролне 

тастере за одабир програма +/- и standby/on) – мах 2 пондера 

  

  

  3. Начин преузимања конкурсне документације: 
 

Конкурсна документација је доступна на интернет адреси Министарства трговине, 

туризма и телекомуникација: www.mtt.gov.rs и Порталу јавних набавки.  

 

http://www.mtt.gov.rs/
http://www.mtt.gov.rs/
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     4.  Подаци о надлежним органима где се могу благовремено добити исправни 

подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при 

запошљавању, условима рада и сл. а који су везани за извршење уговора о јавној 

набавци у случају јавних набавки код којих је позив за подношење понуде 

објављен на страном језику: 

 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 

финансија – Београд, Саве Мaшковића 3-5,www.poreskauprava.gov.rs, 

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 

средине – Београд, Руже Јовановић 27а,www.sepa.gov.rs и у Министарству 

пољопривреде и заштите живоне средине- Београд, Немањина 22-26 

http://www.mpzzs.gov.rs/ 

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству 

за рад, запошљавање борачка и социјална питања,Београд, Немањина 22-26 

http://www.minrzs.gov.rs/cir/ 

 

5. Начин подношења понуда и рок: 

 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 

кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 

утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте или на кутији навести назив 

понуђача, адресу и телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. У 

случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 

ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих понуђача који су чланови групе 

понуђача која подноси заједничку понуду, телефон и име и презиме особе за контакт. 

Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целину 

и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити 

појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат. 

 

Понуду доставити на адресу:  

Министарство трговине, туризма и телекомуникација,  

Београд, Немањина 22-26, 

са назнаком: 

 

,,Понуда за отворени поступак за јавну набавку добара – опреме за пријем 

сигнала дигиталне телевизије угроженим потрошачима 

 ЈН О-25/2014 
                                                      - НЕ ОТВАРАТИ -” 

 

Послове писарнице за Наручиоца врши писарница Управе за заједничке послове 

републичких органа – Немањина 22-26, Београд, приземље. 

  Понуда се доставља у року од 30 данa од дана објављивања позива на Порталу 

јавних набавки, у складу са чл. 57. и 101. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник  РС“ број 124/12),  тј. до 15.12.2014.  године до 12:00 часова.  

  Благовременом понудом сматра се понуда приспела до 12:00 часова последњег 

дана рока. Неблаговремене понуде се неће разматрати и биће враћене неотворене 

понуђачу. 
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6.  Време и место отварања понуда: 

 

Отварање понуда је јавно и обавиће се у 12:30 часова, истога дана по истеку 

рока за подношење понуда у просторијама Министарства трговине, туризма и 

телекомуникација, Београд, Немањина 22-26,  трећи спрат, канцеларија број 8. 

Представници понуђача који присуствују јавном отварању понуда морају да 

доставе Комисији заведено и оверено овлашћење, у противном наступају као јавност и 

не могу предузимати активне радње у поступку (потписивање записника, истицање 

приговора и др.). 

 

 

7. Рок за доношење одлуке: 

    Рок за доношење одлуке о додели уговора или обустави поступка  је 25 дана од 

дана отварања понуда, осим у нарочитим случајевима, као што је обимност или 

сложеност понуда, односно сложеност методологије доделе пондера када рок може 

бити 40 дана од дана отварања понуда; 

О донетој одлуци сви понуђачи ће бити обавештени у складу са Законом. 

 

8.  Контакт:  

 

 

Питања у писаном облику, сходно члану 63. став 2. ЗЈН, могу се поставити на e-

mail адресу :јavnenabavke@mtt.gov.rs радним данима од понедељка до петка, у радно 

време наручиоца од 7:30h до 15:30h 


