Република Србија
ВИШИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ
Број: СУ-IV-22-9/18
Дана: 23.05.2018. године
Крагујевац
На основу чл. 39 и чл. 60 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и
68/15 ) и Одлуке о покретању поступку јавне набавке мале вредности бр. Су-IV-22-7/18 од
27.04.2018. године, Виши суд у Крагујевцу упућује,
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
- Набавка канцеларијског материјала за потребе Вишег суда у Крагујевцу за 2018. годину,
(обликована по партијама)Редни број набавке: 1/18.
1. Назив и адреса наручиоца
- Виши суд у Крагујевцу, Трг Војводе Радомира Путника бр.4
- ПИБ 106398956, Матични број 17772937
2. Интернет страница наручиоца: www.kg.vi.sud.rs
3. Врста наручиоца: Правосуђе
4. Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности
5. Врста предмета: Добра
6. Предмет јавне набавке: Набавка канцеларијског материјала за потребе Вишег суда у Крагујевцу
за 2018. годину (обликована по партијама):
ПАРТИЈА 1-повратнице-коверте за судска писма
ознака из општег речника набавки -22000000 Штампани материјал и сродни производи
ПАРТИЈА 2- остали штампани обрасци;
ознака из општег речника набавки -22000000 Штампани материјал и сродни производи
ПАРТИЈА 3- остали канцеларијски материјал;
ознака из општег речника набавки- 30192000 Канцеларијски материјал
Процењена вредност јавне набавке: укупно 500.000,00 динара (без ПДВ-а), по партијама:
-Партија 1: повратнице – коверте за судска писма– 60.000,00 динара (без ПДВ-а).
-Партија 2: остали штампани обрасци – 100.000,00 динара (без ПДВ-а).
-Партија 3: остали канцеларијски материјал -340.000,00 динара (без ПДВ-а).

7. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.
8.Конкурсна документација се може преузети
www.kg.vi.sud.rs и на Порталу јавних набавки.
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9. Начин подношења понуда и рок за подношење понуда
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште.
Понуде се достављају у писаном облику на српском језику у затвореној коверти, и то затвореној
на такав начин да се приликом отварања може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
Понуде се достављају на адресу: Виши суд у Крагујевцу, Трг Војводе Радомира Путника бр.4,
Крагујевац, шалтер пријема наручиоца, до 01.06.2018. године, до 11:00 часова.
Коверат са понудом на предњој страни мора имати писани текст "ПОНУДА-НЕ ОТВАРАЈ",
назив и број јавне набавке и бројеве партија за које се подноси понуда, а на полеђини назив, број
телефона и адресу понуђача.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена на шалтер пријема наручиоца до
01.06.2018. године, до 11:00 часова.
Понуда која је примљена на шалтер пријема наручиоца после 11:00 часова 01.06.2018.
године сматраће се неблаговременом.
Наручилац ће, по окончању поступка јавног отварања понуда, вратити понуђачима, неотворене,
све неблаговремено поднете понуде, са назнаком да су поднете неблаговремено.
Понуђач може да поднесе само по једну понуду, по свакој партији ( за једну, две или све три
партије).
Пунуђач је дужан да попуни сва поља у обрасцима понуде.
10.Време и место отварања понуда:
Јавно отварање понуда биће одржано 01.06.2018. године у 11:30 часова, на адреси: Виши
суд у Крагујевцу, Трг Војводе Радомира Путника бр.4, Крагујевац, канцеларија бр.122.
Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће присуствовати
поступку отварања понуда, дужни су да Комисији наручиоца предају писана пуномоћја на
основу којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.
Благовремено приспеле понуде Комисија ће отварати по редоследу приспећа.
11. Наручилац ће донети Одлуку о додели уговора о јавној набавци у року од 10 дана од дана
отварања понуда.
12. Особа за контакт је Светлана Симовић, контакт телефон: 034/35 35 93

