
  

  

  

  

  
 

Р е п у б л и к а    С р б и ј а 

АПЕЛАЦИОНИ СУД КРАГУЈЕВАЦ 

Број: IV-СУ-29-21/14 

Дана: 18.02.2014. године 

К р а г у ј е в а ц 

 

  

 
 

На основу чл. 39 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/12) и Одлуке о 

покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. IV-СУ-29-8/14, Апелациони суд у 

Крагујевцу  упућује  

 
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

УСЛУГЕ: СЕРВИСИРАЊЕ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ (КОПИР АПАРАТА, 

ШТАМПАЧА И РАЧУНАРА) И РЕЦИКЛИРАЊЕ ТОНЕРА ЗА ПОТРЕБЕ 

АПЕЛАЦИНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ (ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА) 
Редни број набавке: 2/14 

 

1. Назив и адреса наручиоца 

- Апелациони суд, Крагујевац, ул. Трг Војводе Радомира Путника бр.4 

- ПИБ 106398997, Матични број 17773712 

 

2. Интернет страница наручиоца: www.kg.ap.sud.rs 

 

3. Врста наручиоца: Правосуђе 

 

4. Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности 

 

5. Врста предмета: Услуге 

                    Предмет јавне набавке је сервисирање рачунарске опреме (копир апарата, 

штампача и рачунара) и рециклирање тонера за потребе Апелационог суда у 

Крагујевцу (обликована по партијама). 

Партија број 1- Сервисирање рачунарске опреме (копир апарата, штампача и                         

рачунара),  

Партија број 2- Рециклирање тонера; 

Ознака из општег речника набавки је 50312000-одржавање и поправка рачунарске 

опреме и DA37-рециклирање. 

                  



6. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена. 

 

7. Конкурсна документација се може преузети  у просторијама Апелационог суда у 

Крагујевцу, улица Трг Војводе Радомира Путника бр.4, Крагујевац, сваког радног 

дана у периоду од 10:30 – 15 часова, као и на интернет страници наручиоца 

www.kg.ap.sud.rs  и на Порталу јавних набавки. 

 

 

8. Начин подношења понуда, рок за подношење понуда, место, време и начин 

отварања понуда 

 

   Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или     

кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 

утврдити да се први пут отвара. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив, адресу и телефон понуђача. 

Услучају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 

ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој 

понуди. 

Понуду доставити на адресу: Апелациони суд у Крагујевцу, 34000 Крагујевац, Ул. 

Трг војводе Радомира Путника бр. 4, канцеларија бр. 110 (судска управа) са назнаком 

„Понуда за јавну набавку мале вредности за сервисирање рачунарске опреме (копир 

апарата, штампача и рачунара) и рециклирање тонера за потреба Апелационог суда у 

Крагујевцу, број 2/14-НЕ ОТВАРАЈ“. Понуда се сматра благовременом уколико је 

примљена од стране наручиоца до 27.02.2014. године до 11,00 часова. Отварање 

понуда извршиће се истог дана (27.02.2014. године) у 11,15 часова, у кабинету број 

9. 

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за поношење понуда , односно 

која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће 

се неблаговременом. 

 

9. Пре почетка отварања понуда, представници понуђача који присуствују поступку 

отварања понуда, предају пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда. 

 

10.  Наручилац ће донети Одлуку о додели уговора о јавној набавци у року од 10 

дана од дана отварања понуда. 

 

11.  Особа за контакт је Сања Ристић, контакт телефон: 034/335-919. 

 

 

 

 

 


