ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Назив наручиоца:

Основни суд у Пожаревцу

Адреса наручиоца:

Трг Стевана Максимовића бр.1
Пожаревац

Интернет страница наручиоца: www.osnovnisudpozarevac.com
Врста наручиоца:

Правосуђе

Врста поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета:

Добра

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Поступак јавне набавке мале вредности добара, и то канцеларијског материјала по
партијама:
I папир
II лепак
III штампани материјал
IV омоти списа
V остали канцеларијски материјал
VI тонери
VII брендирано или одговарајуће
VIII повратнице
Шифре из општег речника набавке су 30125110, 30199000, 30192000.

Број партија, уколико се се предмет набавке обликује у више партија:
8 партија

Посебна напомена ако је уговор о јавној набавци резервисан за установе, организације
или привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и
запошљавање инвалидних лица:
/

У случају преговарачког поступка разлог за примену и основ из закона:
/

Ако се закључује оквирни споразум, време трајања оквирног споразума и број понуђача са
којим наручилац закључује оквирни споразум:
/

У случају подношења електронске понуде, примене електронске лицитације или система
динамичне набавке - основни подаци о информационом систему наручиоца и
неопходним техничким условима за учешће:
/

У случају примене система динамичне набавке рок трајања система:
/

У случају обавезе подношења понуде са подизвођачем проценат вредности набавке који
се извршава преко подизвођача:
/

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:
Најнижа понуђена цена.

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
1. Непосредно уз позив
2. Портал Управе за јавне набавке: http://portal.ujn.gov.rs/
3. Интернет страница наручиоца: www.osnovnisudpozarevac.com
Адресa и интернет адресa државног органа или организације, односно органа или
службе територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено
добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при
запошљавању, условима рада и сл:
/

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуда се сматра благовременом ако у Суд пристигне до 18.09.2018. до 08:30 часова
(да буде примљена у згради седишта суда, ул. Трг Стевана Максимовића 1, Пожаревац).
Понуде се могу доставити путем поште или непосредно у седишту суда у Пожаревцу на
пријемном шалтеру број 6.
На коверти пошиљака ОБАВЕЗНО назначити:
"Понуда за јавну набавку ЈНМВ.бр.4/2018 - НЕ ОТВАРАТИ"
Место, време и начин отварања понуда:
18.09.2018. у 09:00 часова, комисијски, јавно, у згради Основног суда у Пожаревцу, ул. Трг
Стевана Максимовића 1, у Пожаревцу.
Кабинет у коме ће бити спроведен поступак отварања понуда, биће одређен накнадно.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

Подношењем овереног пуномоћја за заступање.

Рок за доношење одлуке:

Лице за контакт:
Остале информације:
/

У року од 10 дана од дана окончања поступка јавног
отварања понуда.

Судијски помоћник Марјан Ранђеловић, 064/8808947
Референт рачуноводства Весна Митић, 012/544-090, локал 181

