Република Србија
ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА
Број: 404-833/2019-08/6
Датум: 13. март 2019. године
Макензијева 41
Београд

На основу члана 39. став 5. Закона о јавним набавкама (”Службени гласник РС”, бр. 124/12,
14/15 и 68/15) објављује се
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Назив наручиоца

Државна ревизорска институција

Адреса наручиоца
Интернет страница
наручиоца
Врста наручиоца
Врста поступка јавне
набавке
Опис предмета набавке,
назив и ознака из општег
речника нaбавке

Макензијева 41, Београд
www.dri.rs

Критеријум, елементи
критеријума за доделу
уговора

државни орган
јавна набавка мале вредности
услугe- вулканизирања гума
набавка означена као ЈН 04/19
50110000 - Услуге поправки и одржавања моторних возила и
припадајуће опреме
Кртитеријум: најнижа понуђена укупна цена
Резервни елементи критеријума: уколико две или више понуда
имају исту најнижу укупну понуђену цену, у том случају
примењиће се резервни критеријум за оцењивање понуда „дужи рок
плаћања“
Уколико две или више понуда имају једнаку најнижу понуђену
цену и исти рок плаћања, nаручилац ће извршити поступак
жребања, након поступка отварања понуда. Наручилац ће жребање
извршити јавно, у присуству понуђача и то тако што ће називе
понуђача, који имају једнаку најнижу понуђену цену и исти рок
плаћања, исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и
боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће
извлачити папире један по један и на основу наведеног формирати
„Листу након жребања“
конкурсна докуметација се може преузети на Порталу јавних
набавки и на интернет страници наручиоца www.dri.rs

Начин преузимања
конкурсне документације
и интернет адреса где је
конкурсна документација
доступна
Начин подношења понуде Понуда се сматра благовременом ако је у писарницу наручиоца
и рок за подношење

понуде

пристигла и оверена заводним печатом наручиоца, у року за
подношење понуда, закључно са даном 22. март 2019. године до
10:00 часова, по локалном времену
Понуђач подноси понуду препорученом пошиљком или лично на
адресу
наручиоца:
Државна
ревизорска
институција,
Макензијева број 41, Београд, II спрат, канцеларија број 14

Место, време и начин
отварања понуда
Услови под којима
представници понуђача
могу учествовати у
поступку отврања понуда
Рок за доношење одлуке
Лице за контакт

На фасцикли или коверти потребно је да понуђач налепи попуњен и
оверен печатом понуђача Образац (прилог П/1) који је саставни
део конкурсне документације на коме је наведено „не отварати
понуда“
Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која није
пристигла у писарницу наручиоца и није оверена заводним печатом
наручиоца, у року за подношење понуда, закључно са даном 22.
март 2019. године до 10:00 часова по локалном времену
Отварање понуда одржаће се одмах након истека рока за
подношење понуда, дана 22. марта 2019. године у 10:25 часова на
адреси: Државна ревизорска институција, Макензијева број 41,
Београд
Присутни овлашћени представници понуђача пре почетка отварања
понуда комисији наручиоца подносе овлашћење, пуномоћје за
учешће у поступку отварања понуда
Одлука о доделу уговора биће донета у року од 10 дана од дана
отварања понуда
Ратка Савић (nabavke@dri.rs)

