Република Србија
ВИШИ СУД КРАГУЈЕВАЦ
Број: Су-IV-22-25/18
Дана: 19.09.2018. године
Крагујевац

На основу чл. 39 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/12,
14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр.
Су-IV-22-24/18, Виши суд у Крагујевцу, упућује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБАРА: НАБАВКА ТОНЕРА ЗА ШТАМПАЧЕ И ФОТОКОПИР
АПАРАТ
Редни број набавке: 2/18

1. Назив и адреса наручиоца
- Виши суд, Крагујевац, ул. 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
Предмет јавне набавке је набавка тонера за штампаче и фотокопир апарат за
потребе Вишег суда у Крагујевцу.
Ознака из Oпштег речника набавки је 30100000.
6. Особа за контакт је Светлана Симовић, контакт телефон: 034/35-35-93.

7. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.
8. Конкурсна документација се може преузети у просторијама Вишег суда у
Крагујевцу, улица Трг Војводе Радомира Путника бр.4, Крагујевац, сваког
радног дана у периоду од 8:30 – 15,00 часова, као и на интернет страници
наручиоца www.kg.vi.sud.rs и на Порталу јавних набавки.
9. Начин подношења понуда, рок за подношење понуда, место, време и
начин
отварања понуда
Понуде се достављају у писаном облику у складу са конкурсном
документацијом и позивом за подношење понуда, на српском језику у
затвореној коверти са назнаком на коверти „Понуда за јавну набавку мале
вредности-набавка тонера за штампаче и фотокопир апарат за потребе Вишег
суда у Крагујевцу, број 2/18-НЕ ОТВАРАЈ“,
на адресу: Виши суд у Крагујевцу, Ул. Трг војводе Радомира Путника бр. 4,
соба бр. 122 -123 (судска управа).
Понуде се подносе до 28.09.2018. године до 10.30 часова, а отварање понуда
извршиће се истог дана у 11,00 часова, у канцеларији бр. 122-123.
Благовременом понудом ће се сматрати све понуде које су примљене од
стране наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда.
10. Пре почетка отварања понуда, представници понуђача предају пуномоћје
да могу присуствовати отварању понуда.
11. Наручилац ће донети Одлуку о додели уговора о јавној набавци у року од
10 дана од дана отварања понуда.

