
P e п у б л и к а   С р б и ј а
OСНОВНИ СУД У СЈЕНИЦИ
СУ IV-22-5/17-3
Дана: 22.03.2017. године
С ј е н и ц а

______________________

Нa основу члана 57. и чл. 60 Закона о јавним набавкама („Службени гласник
Републике Србије“ бр. 124/12, 14/2015 i 68/2015) и Одлуке о покретању поступка
јавне набавке добара бр СУ- IV-22-5/2017-3 од 22.03.2016. године,

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

- Наручилац: Основни суд у Сјеници ул. Ахмета Абдагића бб
- Врста поступка: јавна набавка мале вредности
- Услуге: регистрација возила

Врста предмета јавне набавке  су:

- Регистрација једног ПМВ  марке „Хјундаи“ запремине мотора  1100
кубика и две  „ Ладе Ниве“ запремине мотора од по 1700 кубика,
Основног суда у Сјеници.

- Процењена вредност јавне набавке мале вредности је до 80.000,00 динара
са ПДВ-ом.

-Критеријум за оцену понуда  је најнижа понуђена цена.
-Оквирно време  закључења уговора је око 30 март 2017.године.
-Набавка ће бити реализована предвиђена средствима  Закона о буџету
Републике Србије за 2017.годину , економска квалификација 426221 .

- трошкове регистрације уплаћује понуђач, с тим што ће суд уплаћене
трошкове регистрације надокнадити понуђачу у најкасније у року од три
дана.

- понуду ћете поднети поштом у затвореној коверти или ћете предати
пријемном одељењу овог суда, затворену на начин да се приликом
отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара,

- рок за подношење понуде је 29.03.2017. године до 12:00 часова.
- понуде ће бити отворене 29.03.2017.године у Основном суду у Сјеници у

12:30 часова  у канцеларији број 3



- отварање понуда ће се вршити јавно  пред комисијом овог суда  за
спровођење поступка јавних набавки уз  слободно присуство
представника понуђача

- одлука о додели уговора биће донета у року од 2дана од дана отварања
понуда

- за све додатне информације можете контактирати Александра Нишавића,
aleksandar.nisavic@sj.os.sud.rs , факс 020/5741-019

ПРЕДСЕДНИК СУДА
Рифат Куртовић


