
 

Фондација „Регистар националног интернет домена Србије“  

Жоржа Клемансоа 18а, 11108 Београд  

Датум: 15. октобар 2014. године        

Телефон: +381 11 7281 2811, факс: +381 11 7281 282   

  

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ  

Фондација „Регистар националног интернет домена Србије“ (у даљем тексту: Наручилац) позива 

заинтересоване понуђаче да поднесу понуду за набавку: Софтвера за регистрацију назива 

интернет домена. Понуда се подноси у писаном облику у складу са конкурсном документацијом, 

а на основу упућеног позива за доделу ове набавке, редни број набавке 2/14.  

 

Ова набавка се спроводи на основу и у складу Правилником о поступку спровођења набавки од 

27. 2. 2014. године, а који се налази на адреси:  

 http://www.rnids.rs/data/konkurs/pravilnik_nabavke.pdf 

Понуда мора бити у целини припремљена у складу са конкурсном документацијом и мора 

испуњавати све услове за учешће у поступку набавке.  

 

Подношење понуде и наручивање конкурсне документације 

Након објављивања јавног позива заинтересовани понуђачи шаљу захтев за достављање 

конкурсне документације на адресу: konkurs@rnids.rs. Уз захтев за достављање конкурсне 

документације, потенцијални понуђачи, достављају и контакт податке (назив, име контакт особе, 

адресу, телефон и адресу е-поште). Саставни део конкурсне документације је и пројектна 

документација која ће бити достављена понуђачима након потписивања уговора о поверљивости 

података (прилог Д) NDA. Понуду могу да поднесу само понуђачи који су затражили 

документацију користећи наведену адресу и који испуне услове из овог пасуса. 

 

Понуда се сматра благовременом ако је Наручиоцу поднета до 1. 12. 2014. године, у 15:00 

часова. Све неблаговремено поднете понуде неће бити разматране. Понуде се достављају у 

електронском облику у Word (doc/docx) или Acrobat Reader (.pdf) формату исправног записа на 

адресу: 

  
konkurs@rnids.rs 

Отварање понуда  

Отварање понуда ће се обавити комисијски, без присуства понуђача. Вредновање понуда ће 

бити обављено у складу са критеријумима и поступком наведеним у конкурсној документацији. 

 

Обавештење о избору   

Одлука о додели уговора о набавци биће донета у року утврђеном овим документом, а о чему 

ће понуђачи бити обавештени првог наредног радног дана. Ово обавештење обавезује 

изабраног понуђача да приступи закључењу уговора на први позив Наручиоца.  

 

Ако одабрани понуђач не потпише уговор о набавци у року који Наручилац одреди у обавештењу, 

Наручилац може да закључи уговор са првим следећим најбоље рангираним понуђачем или да 

одустане од набавке.  
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Одустанак од избора 

РНИДС задржава право да, без образложења, одустане од избора најбоље рангираног понуђача 

и тиме поништи овај конкурс.  

 

С поштовањем,  

директор   

______________________________ 

Данко Јевтовић 


