Република Србија
ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА
Број: 404-2368/2016-09/3
Датум: 12. мај 2016. године
Београд

На основу члана 39. став 5. Закона о јавним набавкама (”Службени гласник РС”, бр. 124/12,
14/15 и 68/15)
ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА
Макензијева број 41, Београд
www.dri.rs
објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Врста наручиоца: државни орган
Врста поступка: јавна набавка мале вредности
Врста предмета: услуга – одржавање фотокопир и факс апарата.
Назив и ознака из општег речника нaбавке: 50310000 одржавање и поправка канцеларијских
уређаја.
Партије: предмет јавне набавке обликован је по партијама.
Партија 1 – одржавања факс апарата Panasonic и фотокопир апарата Konica Minolta којима је
истекао гарантни рок;
Партија 2 – одржавање фотокопир апарата Konica Minolta, коме није истекао гарантни рок;
Партија 3 - одржавање фотокопир апарата Develop Ineo, кoме није истекао гарантни рок.
Нису дозвољене варијанте понуде.
Ова набавка није резервисана јавна набавка за установе, организације или привредне субјекте за
радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица.
Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора су: најнижа понуђена цена.
Начин преузимања конкурсне документације и интернет адреса: конкурсна докуметација се
може преузети на интернет страници наручиоца www.dri.rs или Порталу јавних набавки.
Рок и начин подношења понуде: закључно са даном 23. мај 2016. године до 10:00 часова,
понуђач подноси понуду препорученом пошиљком или лично на адресу наручиоца:
Државна ревизорска инситуција, Макензијева број 41, Београд
II спрат, канцеларија број 14
Место и време отварања понуда: Јавно отварање понуда одржаће се одмах након истека рока
за подношење понуда, дана 23. маја 2016. године у 10:25 часова на адреси: Државна ревизорка
институција, Макензијева број 41, Београд.
Оквирни рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора биће донета у року од 5 дана, од
дана јавног отварања понуда.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отврања понуда:
Присутни овлашћени представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда комисији
наручиоца подносе овлашћење, пуномоћје за учешће у поступку јавног отварања понуда.
Јавно отварање обавиће се на адреси наручиоца: Државна ревизорска институција, Макензијева
број 41, Београд.
Остале информације: 011/3042230

