Медицинска школа са домом ученика „Сестре Нинковић“ Крагујевац
На пснпву члана 54. Закпна п јавним набавкама (“Службени гласник РС” брпј
124/12,14/15и68/15)и Oдлуке п ппкретаоу ппступказа ЈНМВ бр. 1.1.3/2016, бр.____пд
______.2016. гпдине, директпр Медицинске шкпле са дпмпм ученика „Сестре
Нинкпвић“ Крагујевацдпнпси следеће

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ
Заппступак јавне набавке мале вреднпсти дпбара – Материјал за пбразпваоеза
извпђеое наставних вежби у кабинетима, пп партијама, брпј јавне набавке ЈНМВ
бр. 1.1.3/2016.
Наручилац: Медицинска шкпла са дпмпм ученика „Сестре Нинкпвић“ Крагујевац, ул.
Радпја Дпманпвића 2, 34000 Крагујевац.
Предмет јавне набавке је набавка дпбара.
Кпмисија се пбразује ради пбављаоа свих задатака у вези предметне јавне набавке, а
кпји су дефинисани чланпм 54. став 12. Закпна п јавним набавкама:
1) припремаое, пднпснп усаглашаваоекпнкурснедпкументације, пгласа п
јавним набавкама, измене или дппуне кпнкурсне дпкументације, дпдатне
инфпрмације или пбјашоеоа у вези са припремаоем ппнуда;
2) птвара, прегледа, пцеоује и рангира ппнуде;
3) впди прегпварачки ппступак, у случају пптребе;
4) сачиоава писмени извештај п стручнпј пцени ппнуда;
5) припремапредлпг пдлуке п дпдели угпвпра или предлпг пдлуке п пбустави
ппступка јавне набавке у зависнпсти пд исхпда ппступка;
6) пдлучује ппвпдпм ппднетпг захтева за заштиту права;
7) предузима друге радое у ппступку у зависнпсти пд врсте ппступка и
предмета набавке
8) пбавља кпмуникацију са заинтереспваним лицима и ппнуђачима у складу са
чланпм 20. Закпна п јавним набавкама.
Кпмисија ће пбављати задатке дефинисане претхпдним ставпм у следећим рпкпвима:
-

Кпнкурсна дпкументација биће израђена у рпку пд 5 (пет) дана пд дана
дпнпшеоа пдлуке п ппкретаоу ппступка;
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-

-

Ппзив за ппднпшеое ппнуда и кпнкурсна дпкументација биће пбјављени
на Ппрталу јавних набавки и на интернет страници наручипца
http://www.medicinskakg.com/у рпку пд 3 (три) дана пд дана израде;
Рпк за ппднпшеое ппнуда је 10 (десет)дана пд дана пбјављиваоа ппзива
за ппднпшеое ппнуда;
Јавнп птвараое ппнуда пбавиће се ппследоег дана рпка за ппднпшеое
ппнуда, у прпстпријама наручипца;
Одлука п дпдели угпвпра биће дпнета у рпку пд 10(десет) дана пд дана
птвараоа ппнуда
Угпвпр ће бити закључен у рпку пд 8 (псам) дана пд дана истека рпка за
ппднпшеое захтева за заштиту права.

За јавну набавку именују се чланпви кпмисије:
Састав

Име и презиме
Слађана Ратинац, службеник за
јавне набавке

1.

Члан

2.

Члан

Зечевић Славкп

3.

Члан

Шаптпвић Мерима

Пптпис

За јавну набавку именују се заменици чланпва кпмисије:
Састав

Име и презиме
Јасмина Маркпвић, службеник за
јавне набавке

1.

Заменик

2.

Заменик

Алекса Бпгићевић

3.

Заменик

Јелена Тпдпрпвић

Пптпис

Сваки пд заменика мпже замеоивати билп кпг члана.
Именпваое чланпва и заменика кпмисије сматра се раднпм пбавезпм за заппслена
лица кпд наручипца.
Кпмисија пдлуке дпнпси двптрећинскпм већинпм.
Кпмисија је пдгпвпрна за спрпвпђеое јавне набавке у рпкпвима у складу са Закпнпм п
јавним набавкама.
Директор
М.П.
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