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                    Република Србија  

  ДРУГИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ 

                    Су IV бр. 22-24/2020-3 

                     03.06.2020. године  

                         Б е о г р а д 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

 

Назив наручиоца: Други основни суд у Београду 

Адреса наручиоца: Београд ул. Катанићева 15 

Интернет страница 

Наручиоца: 
www.drugi.os.sud.rs 

Врста наручиоца: Правосуђе  

Врста поступка јавне 

набавке: 

Поступак јавне набавке мале вредности 

ЈНМВ 03/20 

Врста предмета: Добра 

Опис предмета набавке, 

назив и ознака из 

општег рачника набавке, 

јединствени број корисника 

јавних средстава код Управе 

за трезор 

 Набавка добара канцеларијског материјала и тонера: 

 Ознака из ОРН: 

- 30100000 канцеларијски материјал; 

- 30125110 – тонери. 

 Јавна набавка обликована је у две партије: 

- Партија 1: Канцеларијски материјал 

- Партија 2: Тонери 

 ЈБКЈС: 91273 

Процењена вредност јавне 

набавке без ПДВ-а: 
2.600.000,00 динара без ПДВ-а 

Процењена вредност по 

партијама: 

 Партија 1: Канцеларијски материјал – 2.250.000,00 динара 

без ПДВ-а 

 Партија 2: Тонери – 350.000,00 динара без ПДВ-а 

Критеријум за доделу 

уговора за обе партије: 
Најнижа понуђена цена  

Начин преузимања 

конкурсне документације, 

односно интернет адреса где 

је конкурсна документација 

доступна: 

Конкурсна документација се преузима са Портала јавних набавки 

и са интернет странице наручиоца: 

www.drugi.os.sud.rs  
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Начин подношења понуде и 

рок за подношење понуде: 

Рок за подношење понуде је 8 дана од дана објављивања позива на 

Порталу јавних набавки, односно до 11.06.2020. године до 11:00 

часова. 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште. 

Уколико понуђач понуду подноси путем поште мора да обезбеди 

да иста буде примљена од стране наручиоца до 11.06.2020. године 

до 11:00 часова. 

Понуде се достављају у писаном облику на српском језику у 

затвореној коверти  или  кутији,  затворене  на  начин  да  се  

приликом  отварања понуде  може са сигурношћу утврдити да се 

први пут отвара. 

Понуде се достављају на адресу: Други основни суд у Београду, 

Катанићева 15 Београд, приземље, шалтер пријема писмена 

наручиоца до 11.06.2020. године до 11:00 часова.  

Коверат или кутија са понудом на предњој страни мора имати 

писани текст "ПОНУДА-НЕ ОТВАРАЈ", назив и број јавне 

набавке, број партије, а на полеђини назив, број телефона и адресу 

понуђача. Саставни део понуде су узорци наведени у конкурсној 

документацији у делу техничке карактеристике који се достављају 

истовремено са понудом до истека рока за подношење понуда. 

Узорци морају бити посебно паковани са назнаком „Узорци за 

јавну набавку ЈНМВ 03/20“, а на полеђини мора бити назначен 

назив, број телефона и адреса понуђача. На сваком појединачном 

узорку мора бити означен редни број из обрасца техничке 

карактеристике на који се узорак односи. 

Понуда понуђача који не достави узорке биће одбијена као 

неодговрајућа. 

Понуда са узорцима се сматра благовременом уколико је 

примљена на шалтер пријема писмена наручиоца до 11.06.2020. 

године до 11:00 часова.  

Понуда која је примљена после 11:00 часова 11.06.2020. године  

сматраће се неблаговременом. 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 понду за једну или обе партије. 

Место, време и начин 

отварања понуда:    

Јавно отварање понуда биће одржано 11.06.2020. године у 12:00 

часова на адреси: Други основни суд у Београду, Катанићева брoj 

15, у Београду,  на II спрату, у канцеларији број 2404 (кабинет 

број 7). 

Услови под којима 

представници понуђача могу 

учествовати у поступку 

отварању понуда:   

Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници 

понуђача, који ће присуствовати поступку отварања понуда, 

дужни су да Комисији наручиоца предају овлашћења за учешће у 

поступку јавног отварања понуда. 

Рок за доношење одлуке: 
Одлука о додели уговора или обустави поступка  биће донета у 

року од 8 дана, од дана јавног отварања понуда. 

Особe за контакт: Снежана Бањалић, телефон: 011/635-4904, моб.: 064/87-88-428 

 


