
 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ʺМРЕЖА-МОСТʺ 
БЕОГРАД (Нови Београд), МИХАЈЛА ПУПИНА 2 

Доставна адреса: Београд, Адмирала Гепрата 8а улаз 5 
 

             На основу члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама  

                            („Службени гласник РС“, бр 124/12, 14/15 и 68/15) 
 

 

Објављује се 

                                        ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  

 

 

Назив наручиоца: Јавно предузеће за развој и унапређивање информисања путем 

                                  електронских медија на српском језику уАутономној покрајини 

                                  Косово и Метохија „Мрежа-Мост“ Београд 

 

Адреса наручоца: Београд,  Булевар  Михајла  Пупина бр. 2,  Доставна  адреса:  

                                 Београд, Адмирала Гепрата 8а, улаз 5                        

 

Врста наручиоца: Јавно предузеће 

 

Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности 2/2017 

 

Предмет јавне набавке: Добра – (допуна) - мрежна опрема (шифра из општег 

речника набавки - 32400000) 

 

Red br. Naziv dobara Količina 

  1. NAS DiskStation 1 

  2. 3.5" SATA-III HDD interni 2 

  3. ETHERNET SVIČ 1 

  4. Wireless Micro USB Adapter 6 

 

Јавна набавка није обликована по партијама 

 

Критеријум, eлементи критеријума за доделу уговора:  

Најнижа понуђена цена 

 

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је 

конкурсна документација доступна: 

Конкурсна документација се преузима у складу са чланом 62. став 1. Закона о 

јавним набавкама, односно са Портала јавних набавки.  

 

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 и адресу понуђача. 

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

се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој 

понуди. 

Понуду доставити на адресу: Јавно предузеће „МРЕЖА-МОСТ“Београд, 

Адмирала Гепрата 8а, улаз 5, са назнаком: „Понуда за јавну набавку добара 

(допуна) – мрежна опрема, ЈН бр. 2/2017 – НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра 

благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 24.07.2018. у 12,00h. 

 

Место, време и начин отварања понуда: 

Јавно отварање понуда извршиће Комисија за јавну набавку ЈП „Мрежа-Мост“ дана 

24.07.2018. год. у просторијама  ЈП „Мрежа-Мост“ Београд, Адмирала Гепрата 8а, 

улаз 5, стан 1, са почетком у 12,30h. 

 

Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку 

отварања понуда: 

Овлашћени представници понуђача морају Комисији поднети писмену пуномоћ за 

заступање понуђача у поступку отварања понуда. 

 

Рок за доношење одлуке: 

Одлука о додели уговора биће донета у року од 5 дана од дана отварања понуда. 

 

Лица за контакт: 

Информације у везу са предметном јавном набавком могу се добити сваког радног 

дана у времену од 10,00 до 14,00 часова, на телефон 011/7617-013, правна служба, 

е-mail: pravnasluzbamm@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


	На основу члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама

