Република Србија
ОСНОВНИ СУД У ПОЖАРЕВЦУ
Су IV-22 12/2021
ЈН.бр. 1/2021
Дана 20.01.2021. године
Пожаревац

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАКЕ ДОБАРА –
КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА, и то:
ОМОТА СПИСА и ПАПИРА ЗА ШТАМПАЊЕ

ЈН.бр.1/2021

Партија

Добро

Врста, ознака

Количина

Процењена
вредност у
дин.
без ПДВ-а

I

ОМОТ СПИСА
(израђен на хромо
картону, бело-сиви, B3
формата, грамаже 300
g/m2, дужине 50 цм,
ширине око 34,5 цм)

„П“, „Пл“, „Р“, „О“,
„К“, „И“, „Ик“, „КПП“,
„КППр“ и „НП“

22 000

150.000,00

180.000,00

ПАПИР ЗА
ШТАМПАЊЕ
А4 80 г/м2

„Office Smart Line“ 80
г/м2 или одговарајуће

1500 риса
380.000,00

456.000,00

530.000,00

636.000,00

II
Папир ВК А3
(високи каро)

Процењена
вредност у
дин.
са ПДВ-ом

10 риса

Укупна процењена вредност за обе партије:
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Основни суд у Пожаревцу
Адреса: Трг Стевана Максимовића 1, Пожаревац
Интернет страница: www.osnovnisudpozarevac.com
ПИБ: 106399650, МБ: 17773267

2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке у складу са
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке ЈН.бр.7/2020 су добра – омот списа и папир за штампање.
4. Контакт (лице или служба)
Е - mail адреса: nabavke@po.os.sud.rs
5. За све што није посебно наведено и прецизирано у конкурсној документацији,
важи:
•
•

Закон о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 91/2019) и
Правилник о садржини конкурсне документације у поступцима јавних набавки
("Сл. гласник РС", бр. 93/2020)

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке ЈН.бр.1/2021 (Су IV-22 12/2021) су добра, и то омот списа и папир за
штампање.
Шифре из општег речника набавке су:
30192000 - Канцеларијски материјал
22000000 - Штампани материјал и сродни производи
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ДОБРА, РОК ПЛАЋАЊА,
РОК ИСПОРУКЕ, ГАРАНТНИ РОК, ПРИМЕНА чл.112. ЗЈН
I ПАРТИЈА – ОМОТ СПИСА
1) Омоти списа треба да буду израђени на хромо картону, бело-сиви, B3 формата,
грамаже 300 g/m2 (дужина 50 цм, ширина око 34,5 цм).
2) Сходно чл. 45. ст. 3. тач. 4. Закона о јавним набавкама понуђачи треба УЗ ПОНУДУ
ОБАВЕЗНО ДА ДОСТАВЕ узорак омота списа (израђеног на картону 300 gr/m2) или
картона на којем ће се радити омот списа на адресу суда: Основни суд у Пожаревцу,
Трг Стевана Максимовића 1, 12000 Пожаревац, са назнаком „Јавна набавка ЈН.1/2021
– узорак омота списа“ – НЕ ОТВАРАТИ. Узорци треба да буду достављени суду до

дана и часа истека рока за подношење понуда.
3) Цена омота списа треба да обухвати и цену транспорта добара до седишта суда у
Пожаревцу, у ул. Трг Стевана Максимовића бр.1.

II ПАРТИЈА – ПАПИР ЗА ШТАМПАЊЕ
1) Папир A4 за штампање и копирање треба да буде марке „Office Smart Line“, густине
80g/m2, или другог одговарајућег бренда у смислу идентичног квалитета и
висине цене.
4) Сходно чл. 45. ст. 3. тач. 4. Закона о јавним набавкама понуђачи треба УЗ ПОНУДУ
ОБАВЕЗНО ДА ДОСТАВЕ узорак папира А4 (доставити минимум 50 страница
А4 папира, не мора цео рис, али папир треба да буде у оригиналном фабричком
омоту на којем стоји произвођач и марка папира, као и густина од 80g/m2), на адресу
суда: Основни суд у Пожаревцу, Трг Стевана Максимовића 1, 12000 Пожаревац, са
назнаком „Јавна набавка ЈН.1/2021 – узорак папира за штампање“ – НЕ ОТВАРАТИ.

Узорци треба да буду достављени суду до дана и часа истека рока за подношење
понуда.
2) Цена папира за штампање треба да обухвати и цену транспорта добара до седишта
суда у Пожаревцу, у ул. Трг Стевана Максимовића бр.1.

3) Обавеза је понуђача да изврши истовар папира у судске просторије (рачуноводство
суда).
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ВАЖЕЋЕ ЗА ОБЕ ПАРТИЈЕ
1) Предмет ове набавке је састављен по партијама. Понуђач може да поднесе понуду
за једну или обе партије. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.
2) Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања
Плаћање се врши након извршене испоруке добара и достављања отпремнице и
рачуна од стране понуђача.
Уплаћује се на рачун понуђача одмах по преносу средстава од стране Високог савета
судства, а најкасније у законском року од 45 дана (чл.4 ст.1 Закона о роковима измирења
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама - "Сл. гласник РС", бр. 119/2012, 68/2015,
113/2017 и 91/2019).
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
3) Захтеви у погледу гарантног рока
За квалитет добара и саобразност уговору и спецификацији добара из понуде,
понуђач одговара све време трајања уговорне обавезе.
4) Захтев у погледу рока и места испоруке добара
Рок испоруке је најкасније 5 радних дана од дана требовања, место
испоруке франко магацин тј. у просторијама рачуноводства седишта суда у
Пожаревцу, у ул. Трг Стевана Максимовића бр.1.
5) Сходно члану 112. Закона о јавним набавкама наручилац може да искључи
привредног субјекта из поступка јавне набавке.
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