
Република Србија
ВИШИ СУД У КРУШЕВЦУ
IV Су 22-18/15
ЈНМВ 2/2015
10.06.2015. године
К р у ш е в а ц

На основу члана 55. став 1. тачка 2. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним 
набавкама и Одлуке Вишег суда у Крушевцу о покретању поступка јавне набавке мале 
вредности IV Су  22-16/15 од 03.06.2015. године,  Виши суд у Крушевцу објављује
 

           ПОЗИВ 
   ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 

НАРУЧИЛАЦ:      Виши суд у Крушевцу
 Tрг косовских јунака 3, 37000 Крушевац
 Интернет страница: www.ks.vi.sud.rs

  E-mail: uprava@ks.vi.sud.rs

ВРСТА ПОСТУПКА:
 

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, 
у складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама.
 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

Предмет јавне набавке ЈНМВ  2/2015 су добра  – Канцеларијске и рачунарске 
машине, опрема и залихе осим намешаја и пакета програмске подршке  (30000000-9)

Набавка је обликована у три партије. Понуде се оцењују и подносе за сваку 
партију посебно. 

Партија I         - персонални рачунари (30213000-5) и екрани  (30231300-0);

Партија II       - ласерски штампачи (30232110-8);

1. Партија III     - машине за фотокопирање - фотокопир апарат (30121100-4) и 
машине за сабирање (30141400-3).



 
УСЛОВИ УЧЕШЋА У ПОСТУПКУ 

 
Понуде  морају  бити  у  целини  припремљене  у  складу  са  конкурсном 

документацијом.  Право  учешћа  у  поступку  имају  сва  заинтересована  лица  која 
испуњавају  обавезне  услове  предвиђене  чланом  75.  Закона  о  јавним  набавкама. 
Понуђач  који  је  самостално  поднео  понуду  не  може  истовремено  да  учествује  у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда. 
Понуђач  подноси  оверене  изјаве  дате  под  кривичном,  материјалном  и  моралном 
одговорношћу  којима  доказује  испуњеност  услова  из  члана  75.   Закона  о  јавним 
набавкама. 

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
 

Понуду  са  доказима  о  испуњености  услова  из  конкурсне  документације, 
понуђач  доставља  непосредно  или  путем  поште  Комисији  за  јавну  набавку  мале 
вредности  ЈНМВ  2/15,  у  затвореној  коверти  или  кутији  на  адресу:  Виши  суд  у 
Крушевцу,  Трг  косовских  јунака  3,  37000  Крушевац,  са  назнаком:  »ПОНУДА  ЗА 
ЈАВНУ НАБАВКУ  ДОБАРА -  РАЧУНАРИ И РАЧУНАРСКА ОПРЕМА,  ЈНМВ 
2/2015, ПАРТИЈА БРОЈ____ - НЕ ОТВАРАТИ«. 

Понуда се доставља најкасније до 19.06.2015. године до 11 часова. 
 

Понуда  која  буде  стигла  након  назначеног  датума  и  часа,  биће  проглашена 
неблаговременом и као таква неће бити узета у разматрање.

МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА 
 

Јавно  отварање благовремено пристиглих  понуда  обавиће  се  у  просторијама 
наручиоца, у  Крушевцу, Трг  косовских јунака 3,  зграда суда, четврти спрат, кабинет 
број 62, одмах по истеку рока за подношење понуда, односно 19.06.2015. године у 
12.00 часова. Представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда 
уколико поседују уредно овлашћење за учешће у поступку отварања,  које  подносе 
Комисији пре почетка јавног отварања. 
 

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 

Најнижа понуђена цена. 
 

ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

Конкурсна документација се може преузети на адреси наручиоца: Виши суд у 
Крушевцу, Трг косовских јунака бр. 3, Крушевац, четврти спрат, канцеларија  бр. 67. 
сваким радним даном од 08,00 часова до 15,00 часова, као и на  порталу Управе за 
јавне набавке: http://portal.ujn.gov.rs/ 
  



РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 
 

Одлука  о  додели уговора  биће  донета  у  року  од 5  дана  од  јавног отварања 
понуда.
 

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ 
 
Лице за контакт

- Катарина Костић Марковић – секретар суда
број телефона 037/413-662 

- Зорица Симић Стевшић – систем администратор 
број телефона 037/413-648 

  E-mail:uprava@ks.vi.sud.rs

Председник комисије за јавну набавку мале вредности
Вишег суда у  Крушевцу

Катарина Костић Марковић
                        


