РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НАРОДНА СКУПШТИНА
03 Број: 404-8/6-15-02
31. март 2015. године
Београд
На основу чланова 55. ст.1. тачка 2, чл. 57. и чл. 60 ст.1. тачка 2. Закона о јавним набавкама
(''Службени гласник РС'', број 124/2012),
НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
СЛУЖБА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ, Београд, Краља Милана 14, објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности
– текуће одржавање и сервисирање лифтовских постројења (ЈНМВ бр. 6/15)

1. Назив, адреса, интернет страница Наручиоца: Народна скупштина Републике Србије –
Служба Народне скупштине, Краља Милана 14, Београд, www.parlament.rs.

2. Врста Наручиоца: Државни орган
3. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности.
4. Врста предмета јавне набавке: Услуге; 50750000– услуге одржавања лифтова.
5. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

6. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна
документација доступна: Конкурсна документација може да се преузме лично, уз
овлашћење без накнаде, у згради Народне скупштине Републике Србије, Београд, Краља
Милана 14, канцеларија бр. 36, први спрат, од 10.00 до 15.00 часова, или на Порталу управе
за јавне набавке и на интернет страници Наручиоца www.parlament.rs.
7. Начин подношења понуда и рок за подношење понуда: Понуде се припремају и подносе у
складу са конкурсном документацијом и позивом за подношење понуда. Понуђач подноси
понуду у року од 8 (осам) дана од дана објављивања позива за подношење понуде на Порталу
јавних набавки и то непосредно, или путем поште на адресу: Народна скупштина Републике
Србије – Служба Народне скупштине, Краља Милана 14, Београд, са назнаком: „Понуда за
јавну набавку мале вредности услуга – текуће одржавање и сервисирање лифтовских
постројења – ЈНМВ Бр. 6/15 – НЕ ОТВАРАТИ“. На полеђини коверте назначити: пун
назив, адресу понуђача, број телефона и контакт особу.
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Понуде се достављају у затвореној коверти, на начин да се приликом отварања понуда,
може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
Рок за подношење понуда је 8.4.2015. године, до 10.00 часова.
8. Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се 8.4.2015.
године, у згради Народне скупштине Републике Србије, Београд, Краља Милана 14,
канцеларија бр. 36, први спрат, са почетком у 10.30 часова.
9. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:
Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица, а активно право учешћа
имају само овлашћени представници понуђача, који ће своја овлашћења предати Комисији
пре отварања понуда. Овлашћење мора да садржи датум, број, потпис овлашћеног лица,
као и да буде оверено.
10. Рок за доношење одлуке: Наручилац ће донети одлуку у року од 10 дана од дана јавног
отварања понуда.
11. Лице за контакт: Драган Ђурагић, телефон: 011-3026-048.

КОМИСИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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