Република Србија
ОСНОВНИ СУД У ПОЖАРЕВЦУ
Су IV-22 106/2017
ЈНМВ 6/2017
Дана 03.10.2017. године
Пожаревац

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА –
ПОВРАТНИЦЕ И ОМОТИ СПИСА ЈНМВ.6/2017 (Су IV-22 106/2017)
1. Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015), у Конкурсној документацији ЈНМВ.бр.6/2017, МЕЊА СЕ И ДОПУЊУЈЕ
на странама 4 и 19. за I (прву) партију „Повратнице“ техничка спецификација:
Партија

Повратнице
S2
S3
I
(прва)
S4
S6
Укупно повратница:
Процењена вредност без ПДВ-а:
Процењена вредност са ПДВ-ом:

•
•
•
•

•

Количина
15 000
15 000
10 000
10 000
50 000
175.000,00
210.000,00

Формат повратница: 250мм x 176мм (затворена коверта)
Ковертни папир: 80 гр/м2 беле боје
Текст штампе: црне боје
На странама од 5-12 је дат изглед свих повратница, понуђачи могу да одступе
само у димензијама појединачних елемената (назив пошиљаоца, начин уручења,
адресни блок, повратница, обавештења...), док распоред елемената треба да
остане исти, као на сликама.
Начин уручења: Пожељно је да се одштампа адреса суда (Основни суд у
Пожаревцу, Трг Стевана Максимовића бр.1, 12 000 Пожаревац), уз остављање
празне црте испод на којој ће бити могуће дописати када се писмено шаље из
Судске јединице у Кучеву, а да се остави непопуњено када се шаље из седишта
суда. (није обавезно)
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•

•
•

Полеђина коверте: са три или мање (видети на сликама) појединачно перфорирана
елемента (повратница и два обавештења), након чијег скидања тајност садржине
пошиљке мора остати заштићена, тј. да коверта остане цела, сходно Судском
пословнику.
ПОНУЂАЧИ ТРЕБА ДА ДОСТАВЕ УЗОРКЕ ИЗГЛЕДА ПОВРАТНИЦА,
ДОВОЉНО ЈЕ ЗА ЈЕДНУ ОД ТРАЖЕНИХ СТАВКИ (S2, S3, S4 или S6).
Изглед повратница на странама од 5-12 је дат оријентационо, понуђачи могу да
доставе идентичне или одговарајуће повратнице, не сме да се мења тражени
формат, распоред елемената, садржина текста, а све у складу са чл. 10. и чл. 71. и
72. ЗЈН.

2. Мења се на страни 11. под тачком 11.3. Конкурсне документације и члан 9.
обрасца уговора Конкурсне документације ЈНМВ.6/2017, у делу „рока испоруке добара од
3 дана“ на тај начин што се наведени рок брише. Рок испоруке се оставља понуђачима да
наведу уз понуду, а што ће се ценити као додатни критеријум у случају да две понуде имају
исту најнижу понуђену цену. Предност ће имати понуда са краћим роком испоруке.
Следећи критеријум који се цени је да ли је понуђач у могућности да изврши непосредно
испоруку у просторије рачуноводства или економата суда (I спрат зграде суда) у случају
веће испоруке (10 000 повратница и 5 000 омота списа). Оба критеријума су додата у
обрасцима понуда, који су у прилогу и које понуђачи треба да попуне и доставе.
У прилогу су измењени ОБРАСЦИ ПОНУДА за ОБЕ ПАРТИЈЕ, који
понуђачи треба да попуне и доставе уз понуду.
3. МЕЊА СЕ ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ за обе партије:

I партија „Повратнице“
II партија „Омоти списа“

Процењена вредност без
ПДВ-а
175.000,00 дин.
152.000,00 дин.

Процењена вредност са
ПДВ-ом
210.000,00 дин.
182.400,00 дин.

4. Сходно члану 63. ст. 5 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015) ПРОДУЖАВА СЕ РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА, те се
понуде могу доставити до 16.10.2017. год. до 08:30 часова, а отварање понуда је истога
дана тј. 16.10.2017. год. у 09:00 часова.
У свему што је, у објављеној Конкурсној документацији ЈНМВ.6/2017, у
супротности са овим изменама и допунама, важе измене и допуне од 3.10.2017.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ОСНОВНОГ СУДА У ПОЖАРЕВЦУ
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2) ЈЕДИНИЧНЕ И УКУПНЕ ЦЕНЕ ДОБАРА
*** Попунити јединичне и збирне цене са и без ПДВ-а ***
Партија

I
(прва)

Добра: Повратнице

Количина

S2

15 000

S3

15 000

S4

10 000

S6

10 000

Јединична
цена
без ПДВ-а

Укупна
цена
без ПДВ-а

Укупна цена без ПДВ-а:
Укупна цена са ПДВ-ом:

Додатни критеријуми у случају понуда са истом најнижом понуђеном ценом:
1. Рок испоруке добара за прву партију „Повратнице“: ______________
2. У случају веће испоруке (више од 10 000 повратница), да ли је понуђач у могућности
да пошаље своје раднике да непосредно изврше испоруку у просторије рачуноводства
или економата суда на захтев наручиоца: ____________________ (уписати ДА / НЕ)

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА:
_________________________________________
Датум
ПОНУЂАЧ:
М. П.
_____________________________
________________________________
потпис овлашћеног лица
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2) ЈЕДИНИЧНЕ И УКУПНЕ ЦЕНЕ ДОБАРА
*** Попунити јединичне и збирне цене са и без ПДВ-а ***

Партија

II
(друга)

Добра: Омоти списа
(картон 300 грама)

Количина

Омот " К "

1700

Омот " П "

2500

Омот " Пл"

300

Омот " Р "

1000

Омот " О "

3200

Омот " И "

2000

Омот " Ик "

1000

Омот " КПП "

500

Омот " КППр "

1000

Јединична
цена
без ПДВ-а

Укупна
цена
без ПДВ-а

Укупнa цена без ПДВ-а:
Укупна цена са ПДВ-ом:

Додатни критеријуми у случају понуда са истом најнижом понуђеном ценом:
1. Рок испоруке добара за другу партију „Омоти списа“: ______________
2. У случају веће испоруке (више од 5 000 омота списа), да ли је понуђач у могућности да
пошаље своје раднике да изврше испоруку у просторије рачуноводства или економата
суда на захтев наручиоца: ____________________ (уписати ДА / НЕ)
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА:
_________________________________________
ПОНУЂАЧ:
М. П.
_____________________________
________________________________
потпис овлашћеног лица
Датум
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