
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОСНОВНИ  СУД У УЖИЦУ
Број: СУ IV-22-8/2019
Дана: 08.04.2019.године
УЖИЦЕ

На основу чл. 31, 39, 55 и 61 Закона о јавним набавкама и одлуке
председника Основног суда у Ужицу СУ IV-22-5/2019 од 01.04.2019. године,
о покретању поступка јавне набавке мале вредности, набавка добара -
канцеларијски материјал, број јавне набавке мале вредности 1/19,
Основни суд у Ужицу, објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку јавне набавке мале вредности бр. 1/19

1. Наручилац: Основни суд у Ужицу, Наде Матић бр. 4 www.ue.os.sud.rs

2. Врста наручиоца: Правосудни орган

3. Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

4. Врста предмета: Добра

5. Предмет јавне набавке: Набавка канцеларијског материјала

6. Назив и ознака из општег речника набавке: 30192155 канцеларијски
материјал

7. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена

8. Начин преузимања конкурсне документације: Конкурсна документација
може се преузети у просторијама Основног суда у Ужицу, Наде Матић 4, на
порталу управе за јавне набавке и интернет страници Основног суда у Ужицу
www.ue.os.sud.rs

9. Начин подношења понуде: Понуђач понуду подноси непосредно или путем
поште. Уколико понуђач понуду подноси путем поште мора да обезбеди да иста
буде примљена од стране наручиоца до назначеног датума и часа, који је
одређен у овом позиву. Понуде се достављају у писаном облику на српском
језику, у затвореној коверти, на начин да се приликом отварања понуде може са
сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
Понуде се достављају на адресу Основни суд у Ужицу, Ужице, Наде Матић 4,
други спрат, канцеларија судске управе.
Коверат са понудом мора имати писани текст „ПОНУДА - НЕ ОТВАРАЈ“, назив и

http://www.ue.os.sud.rs/
http://www.ue.os.sud.rs/


број јавне набавке, а на полеђини назив, број телефона и адресу понуђача.
Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена од стране
наручиоца до датума и часа који је одређен у овом позиву и иста се неће
разматрати.
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 једну понуду.
Понуде морају да стигну на адресу наручиоца најкасније до 18.04.2019.
године до 12,00 часова, без обзира на начин достављања.

10. Јавно отварање понуда одржаће се 18.04.2019. године у 12,30 часова у
Основном суду у Ужицу, ул. Наде Матић 4, први спрат канцеларија број 23.
Отварању могу присуствовати овлашћени представници понуђача на основу
писменог овлашћења о праву учешћа у поступку отварања понуда.
Овим се понуђачи обавештавају о датуму и времену отварања понуда и
накнадно се неће позивати.

11. Право учешћа у поступку имају понуђачи који су регистровани за обављање
предметне делатности, који испуњавају обавезне услове из чл. 75 ЗЈН, као и
друге услове из конкурсне документације.

12. Одлука о додели уговора Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у
року од 7 дана, од дана отварања понуда.

13. Важност понуде је најмање 60 дана од дана отварања понуде, а понуђач
може поднети само једну понуду, односно понуда са варијантама није
дозвољена.

14. Особа за контакт: Бранко Ђерић, сваког радног дана од 12,00 до 13,00
часова, телефон: 031/513-105, локал 161, моб: 0648544169


