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Медицинска школа са домом ученика “Сестре Нинковић”,                                                                                                   
Радоја Домановића 2, 34000, Крагујевац 
 
 
 
На основу чланa 60. става 1. тачке 2. и члана 39.  Закона о јавним набавкама ( „Сл. Гласник 
РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале 
вредности бр. 1155 од 28.11.2018. године, наручилац Медицинска школа са домом ученика 
„Сестре Нинковић“ Крагујевац, ул. Радоја Домановића 2, 34000 Крагујевац,  ПИБ: 
101042289, Матични број: 07244428,  објављује:  
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
 

у поступку јавне набавкуe мале вредности добара – Набавка  опреме за кухињу и дом са 
монтажом, ЈНМВ 1.1.9/2018. 
 
ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 
Наручилац: МЕДИЦИНСКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА „СЕСТРЕ 
НИНКОВИЋ“ КРАГУЈЕВАЦ 
Адреса: Радоја Домановића 2, 34000 Крагујевац 
ПИБ: 101042289 
Матични број: 07150318 
Интернет страница наручиоца: http://medicinskakg.edu.rs/ 
Врста Наручиоца: Просвета 
 
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Врста поступка: Јавна  набавка мале  вредности 
Број јавне набавке: ЈНМВ 1.1.9/2018 
Предмет јавне набавке: добара – Набавка  опреме за кухињу и дом са монтажом 
Партија 1: Набавка и монтажа професионалне опреме  
Партија 2: Набавка клима уређаја са уградњом 
 
Назив и ознака из ОРН: Партија 1: 39220000 - Кухињска опрема, предмети за домаћинство 
и потрепштине за угоститељство, Партија 2:  39710000 - Електрични апарати за 
домаћинство.  
Процењена вредност за партију 1: Набавка и монтажа професионалне опреме -2.890.000 
РСД без  ПДВ-а. 
Процењена вредност за партију 2: Набавка клима уређаја са уградњом - 133.333 РСД без  
ПДВ-а. Укупна процењена вредност јавне набавке је 3.023.333 РСД без  ПДВ-а.  

 
КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

Избор између достављених одговарајућих и прихватљивих понуда вршиће се применом 
критеријума „најнижа понуђена цена“.  

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће 
изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке, а ако и тада буду 
постајале две или више исторангиране понуде, наручилац ће доделити уговор понуђачу 
који је понудио дужи гарантни рок, а ако и тада буду постајале две или више 
исторангиране понуде, наручилац ће доделити уговор понуђачу који је понудио краћи рок 
за отклањања грешака у гарантном року. 
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Наручилац ће на основу критеријума за доделу уговора формирати ранг листу. Ако 
понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац 
може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 

ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
Конкурсна документација се може преузети на  Порталу јавних набавки 
http://portal.ujn.gov.rs/  и на интернет страници наручиоца http://medicinskakg.edu.rs/ 
Сва обавештења везана за предметну јавну набавку (обавештење о продужењу рока за 
подношење понуда, обавештење о изменама или допунама конкурсне документације, 
обавештење о додатним информацијама, појашњењима или одговорима на питања 
понуђача и сл.), Наручилац ће благовремено објављивати на Порталу јавних набавки. 
Наручилац не сноси одговорност уколико понуђач нема сазнања о објављеним 
документима на Порталу за јавне набавке из претходног става. 
 
НАЧИН ПОДНОШЕЊA ПОНУДE И РОК   
Рок за подношење понуда је  07.12.2018. године до  10:00  часова. 
 
Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
Понуда се подноси непосредно,  у затвореној  коверти или кутији (затвореној на начин да 
се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отварају) на 
адресу наручиоца Медицинска школа са домом ученика „Сестре Нинковић“ Крагујевац, 
ул. Радоја Домановића 2, 34000 Крагујевац, са назнаком: "ПОНУДА за јавну набавку 
ЈНМВ 1.1.9/2018 за Партију број ____________- НЕ ОТВАРАТИ".  
На полеђини коверте назначити назив и  адресу понуђача, телефон и особу за контакт.  
Уколико понуђач подноси понуду путем поште, мора да обезбеди да она стигне 
наручиоцу до назначеног термина. У случају да понуду подноси група понуђача, на 
коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу 
свих учесника у заједничкој понуди. 
 
Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача, која није поднета Наручиоцу до 
назначеног рока, односно најкасније до 07.12.2018. године до 10:00 часова. 
 
Понуде које су поднете по истеку датума и сата одређених у овом позиву, сматраће се 
неблаговременим и биће, по окончању поступка отварања понуда, враћене неотворене 
понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено. 
Понуда мора бити попуњена на обрасцу из конкурсне документације на српском језику, 
јасна, недвосмислена, читко попуњена у складу са упутством наручиоца из конкурсне 
документације, оверена печатом и потписом овлашћеног лица. 
У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, 
на начин који је одређен у конкурсној документацији.  
Право на учешће у предметном поступку јавне набавке имају сва заинтересована лица, која 
испуњавају све обавезне и додатне услове из конкурсне документације одређене у складу са 
чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама, што доказује на начин дефинисан 
конкурсном документацијом. 

Понуда са варијантама није дозвољена.  

МЕСТО,  ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА 
Јавно отварање понуда обавиће комисија наручиоца у просторијама Медицинска школа са 
домом ученика „Сестре Нинковић“ Крагујевац, ул. Радоја Домановића 2, 34000 Крагујевац, 
на дан истека рока за подношење понуда, односно 07.12.2018. године, са почетком у 
10:15 часова. Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. 
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УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ 
УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА 

У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници 
понуђача ( заступници понуђача и опуномоћени представници). Предствник понуђача 
који учествује у поступку отварања понуда, је дужан да пре почетка отварања, комисији 
поднесе овлашћење за учешће у поступку отварања. 
Пуномоћје/овлашћење на основу кога ће присутни представник доказати овлашћење за 
активно учешће у поступку јавног отварања понуда (давање примедби на поступак 
отварања, потписивање и преузимање Записника по завршеном отварању, итд...) мора 
бити оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача.  
Уколико представник понуђача не достави наведено пуномоћје/овлашћење, представник 
ће бити третиран као општа јавност и неће моћи да активно учествују у поступку 
отварања.  
Уколико отварању понуда присуствује законски заступник понуђача, неопходно је да се 
као такав легитимише путем извода из АПР-а и личног документа (лична карта, пасош, 
возачка дозвола и др.). Уколико понуђач не достави наведени извода из АПР-а, Комисија 
ће, пре почетка отварања понуда, извршити проверу податка на сајту Агенције за 
привредне регистре. 
 
РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ   
Наручилац ће Одлуку о додели уговора/Одлуку о обустави поступка која ће бити 
образложена и која ће садржати податке из члана 108. ЗЈН , донети у року од 10 дана од 
дана отварање понуда и исту ће објавити на Порталу јавних набавки у року од 3 дана од 
дана доношења. 
У случајевима из чл. 109. ЗЈН, Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка у року од 
10 дана од дана отварања понуда. 
 
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ  
Додатне информације у вези са  предметном јавном набавком заинтересована лица могу се 
добити сваког радног дана (петак-понедељак) од  08:00 – 14:00 часова, путем е – маил- а: 
medskg@ptt.rs 
 
Особа за контакт : Мира Миловановић 
Контакт телефон : 034/370-201 
Комуникација се обавља сходно члану 20. Закона о јавним набавкама. 
 
 

Медицинска школа са домом ученика  
„Сестре Нинковић“ Крагујевац  

Д И Р Е К Т О Р 
 
 

Славица Јанковић 
 


