
 

 
 

 РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ СРБИЈЕ 
 Број: 1479/4-51-06/2015 
 Датум: 07.05.2015. године 
 
На основу члана 39., 57. и 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12 и 
14/15), члана 39. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке (бр. 917/1-51-02/2014 од 
10.03.2014. године) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности, број: 1479/1-51-
06/2015 од 07.05.2015. године 

 
ИНСТИТУТ ЗА  СТАНДАРДИЗАЦИЈУ СРБИЈЕ 

Стевана Бракуса бр. 2, 11030 Београд 
 

О б ј а в љ у ј е : 
 

ПОЗИВ 
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ  

у поступку јавне набавке мале вредности – услуге превентивног и корективног 
одржавања информационог система, 

јнмв бр. 5/2015 
 

1. Подаци о наручиоцу: 
Институт за стандардизацију Србије, Стевана Бракуса бр. 2, 11030 Београд 
Интернет адреса: www.iss.rs  
Врста наручиоца: Јавна установа 
 
2. Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности 
 
3. Врста предмета: услуге 
 
4. Предмет јавне набавке: услуге превентивног и корективног одржавања информационог система, ЈНМВ бр. 
5/2015, ознака из општег речника набавке: 72610000 – услуге рачунарске подршке. 
 
5. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: 
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена. 
 
6. Начин преузимања конкурсне документације и интернет адреса где је конкурсна документација 
доступна: 
Конкурсна документација се може преузети са Портала Управе за јавне набавке – www.portal.ujn.gov.rs  и сa 
сајта наручиоца – www.iss.rs  
 
7.  Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: 
 
Заинтересовани понуђачи могу да дођу у Институт за стандардизацију Србије у ул. Стевана Бракуса бр. 
2, 11030 Београд, где ће им бити организован обилазак пословне зграде како би стекли увид у обим и 
врсту услуга које су предмет ове набавке, уз претходну најаву од 24h на e-mail jelena.kolasinac@iss.rs  или 
на телефон 011/3409 343. 
 
Право учешћа имају сва заинтересовна лица која испуњавају обавезне и додатне услове за учешће у поступку 
јавне набавке, у складу са чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама. 
Понуда мора бити у целини припремљена у складу са овим позивом и конкурсном документацијом. 



Испуњеност обавезних и додатних услова доказује се на начин предвиђен чланом 77. Закона о јавним 
набавкама и конкурсном документацијом.  
 
Понуђач подноси понуду препорученом пошиљком или лично на адресу наручиоца: Институт за 
стандардизацију Србије, Стевана Бракуса бр. 2, 11030 Београд, у запечаћеној коверти са назнаком на предњој 
страни „НЕ ОТВАРАТИ-ПОНУДА–НАБАВКА број 5/2015“. На полеђини коверте видљиво назначити назив, 
адресу, факс и телефон понуђача, као и име особе за контакт. 
Благовременом понудом се сматра понуда приспела на адресу наручиоца најкасније до 20.05.2015. године до 10 
часова.   
Неблаговременом ће се сматрати понуда која је поднета по истеку рока за подношење понуда, коју ће 
наручилац вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 
 
8. Место, време и начин отварања понуда:  
Поступак јавног отварања понуда спровешће се дана 20.05.2015. године у 10,30 часова од стране Комисије за 
јавну набавку, у просторијама наручиоца на адреси Стевана Бракуса бр. 2, 11030 Београд. 
 
9. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: 
Представници понуђача, дужни су да пре почетка јавног отварања понуда, поднесу оверено и потписано 
пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда, које мора гласити на особу која присуствује отварању 
понуда. 
 
10. Рок за доношење одлуке о додели уговора:  
Одлука о додели уговора биће донета у оквирном року од 10 дана од дана отварања понуда и достављена свим 
понуђачима у року од 3 дана од дана доношења. 
 
11. Лице за контакт: 
Додатне информације у вези са овим позивом могу се добити на телефон 011/3409 343, особа за контакт Јелена 
Колашинац. 
 
 
 

                                                                                               Председник комисије 
 
                                                                               .................................................. 
   


