Су I-1 бр. 97/2019-2
Датум: 04.07.2019. године
Београд

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 5/2019

Назив наручиоца: Врховни касациони суд
Адреса наручиоца: Немањина 9
Интернет страница наручиоца: www.vk.sud.rs
Врста наручиоца: правосуђе
Врста поступка јавне набавке: јавна набавка услуга мале вредности
Опис предмета јавне набавке: сервисирањe и отклањањe кварова система вентилације и
климатизацијe, орн. 50710000-5
Процењена вредност јавне набавке: 900.000,00 динара без ПДВ-а
Предмет јавне набавке обликован је по партијама, и то:
Партија 1 - Сервисирање и отклањање кварова система вентилације у објекту, процењена
вредност 350.000,00 динара без ПДВ-а;
Партија 2 - Сервисирање и отклањање кварова система вентилације у гаражи, процењена
вредност 150.000,00 динара без ПДВ-а;
Партија 3 - Сервисирање и отклањање кварова система климатизације, процењена вредност
400.000,00 динара без ПДВ-а.
Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.
Начин преузимања конкурсне документације
Конкурсна документација је доступна на интернет адреси Наручиоца www.vk.sud.rs и на Порталу
јавних набавки.

Начин подношења понуде:
Понуде се подносе на адресу наручиоца: Врховни касациони суд, Немањина бр. 9, Београд,
писарница, до 12.07.2019. године до 11,00 часова, непосредно или путем поште. Понуђач
подноси понуду у затвореној коверти овереној печатом и на полеђини коверте наводи: назив и
адресу понуђача, телефон и факс понуђача, име и презиме и број телефона особе за контакт, с
тим да ће понуђач на коверти назначити следеће: „Понуда за јавну набавку услуга мале
вредности бр. 5/2019 - сервисирањe и отклањањe кварова вентилације и климатизације у
згради судова у Немањиној 9, НЕ ОТВАРАТИ“.
Понуђач може да поднесе само једну понуду. Ако подноси понуде за више партија мора да
поднесе понуду за сваку партију посебно.
Понуду треба сачинити на обрасцима конкурсне документације наручиоца. Свака страна мора
бити печатирана и потписана.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца наjкасније до
12.07.2019. године до 11,00 часова.
Наручилац ће по пријему понуде, назначити време њеног пријема, деловодни број, датум и час
пријема понуде. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу издати
потврду пријема.
Понуда коју је наручилац примио по истеку дана и сата одређеног за пријем понуда, сматраће
се неблаговременом.
Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду вратити
понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
Место, време и начин отварања понуда:
Јавно отварање понуда одржаће се oдмах након истека рока за подношење, 12.07.2019. године
у 11,30 часова, у пословним просторијама Врховног касационог суда, Немањина бр. 9,
Београд, IV спрат, кабинет секретара суда 4.01.
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници
понуђача који морају комисији, пре почетка отварања понуда, доставити пуномоћје за учешће
у поступку јавног отварања понуда.
Рок за доношење одлуке:
Одлука о додели уговора у поступку предметне набавке донеће се у року не дужем од 10 дана од
од дана јавног отварања.
Додатне информације у вези са овим позивом за подношење понуда могу се добити на
е-mail: suzana.medenica@vk.sud.rs

Комисија

