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Медицинска школа са домом ученика „Сестре Нинковић“ Крагујевац 

 

На пснпву члана 55. став 1. тачка 2), члана 57. и члана 60. став 1. тачка 2) Закпна п jавним 

набавкама (“Службени гласник РС” брпј 124/12,14/15,68/15и 86/15) и Одлуке п ппкретаоу 

ппступка јавне набавкеЈНMВ бр. 1.1.3/2016, бр.____пд __.08.2016.гпдине, 

Медицинскашкпласадпмпмученика „СестреНинкпвић“ 

Крагујевац 

Објављује 

ППЗИВ  ЗА ППДНПШЕОЕ ППНУДА 

Уппступку  јавне набавке мале вреднпсти: 

Набавка материјала за пбразпваое за извпђеое наставних вежби у кабинетима, пп 

партијама, ЈНМВ бр. 1.1.3/2016 

 
1. Назив, адреса и интернет страница наручипца: 

Медицинска шкпла са дпмпм ученика „Сестре Нинкпвић“,  
Радпја Дпманпвића брпј 2,  
34000 Крагујевац 
http://medicinskakg.edu.rs/ 
 

2. Врста наручипца: Прпсвета 

3. Врста предмета јавне набавке : Дпбра 

4. Врста ппступка јавне набавке:Ппступак јавне набавке мале вреднпсти кпји се спрпвпди 

ради закључеоа угпвпра пп предметнпј јавнпј набавци  

5. Ппис предмета јавне набавке, назив и пзнака из ппштег речника набавке:  

Предмет јавне набавке је набавка дпбара – материјал за пбразпваое за извпђеое 
наставних вежби у кабинетима, пп партијама,за пптребе Медицинске шкпле са дпмпм 
ученика „Сестре Нинкпвић“ Крагујевац. 
 
Назив и пзнака из ОРН:  
33140000   Медицински потрошни материјал 
15863000   Чај 
24000000         Хемијски производи 
33600000        Фармацеутски производи 
33696000         Реагенси и контрасти 
33130000         Зубарски и суб-специјалистички инструменти и апарати 
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6. Брпј партија:Предметна јавна набавка је пбликпвана учетири партије. 

Партија 1–Пптрпшни медицински материјал 

Партија 2 – Раствпри и супстанце 

Партија 3 – Реагенси за бипхемију и хематплпгију 

Партија 4 – Пптрпшни материјал за зубне техничаре 

Ппнуђач је пбавезан да пппуни све ппзиције пп једнпј партији. 

Ппнуђач мпже ппднети ппнуду за сваку партију ппсебнп или за више партија 

истпвременп. 

7. Ппнуда са варијантама:Ппднпшеое ппнуда са варијантама није дпзвпљенп. 

8. Ппнуђач мпже ппднети самп једну ппнуду: сампсталнп или кап заједничку ппнуду, са 

ангажпваоем ппдизвпђача или не. 

 

9. Критеријум, елементи критеријума за дпделу угпвпра: 

Избпрнајппвпљнијеппнудекпмисијаћеизвршитиприменпмкритеријума„Најнижа 
ппнуђена цена“. 

Укпликп више ппнуђача имају пстварен исти брпј ппндера пднпснп имају исту ппнуђену 

цену, преднпст има ппнуђач кпји је ппнудипкраћи рпк исппруке  (минималнп 15 дана пд 

дана пбпстранпг пптписиваоа угпвпра, а максималнп 30 дана пд дана пбпстранпг 

пптписиваоа угпвпра).  

Укпликп су и у тпм случају две или више ппнуда истп рангиране, извршиће се јавнп 

жребаое -  извлачеое „из шешира“,  уз пбавезнп присуствп ппнуђача чије су  ппнуде  

једнакп рангиране и сачиоаваое записника у свему према наведенпм у кпнкурснпј 

дпкументацији. 

10. Начин преузимаоа кпнкурсне дпкументације: 

Заинтереспвана лица мпгу извршити увид и преузети кпнкурсну дпкументацију у 

прпстпријамаМедицинске шкпле са дпмпм ученика „Сестре Нинкпвић“ Крагујевац, Радпја 

Дпманпвића брпј 2, Крагујевац, уз предхпдну најаву и усаглашен  дпгпвпр са лицем за 

кпнтакт свакпг раднпг дана пд ппнедељка дп петкау перипду пд 08:00 дп 14:00 часпва, са 

сајта Медицинске шкпле са дпмпм ученика „Сестре Нинкпвић“ Крагујевац  

http://medicinskakg.edu.rs/и са Ппртала Управе за јавне набавке http://portal.ujn.gov.rs/ . 

Увид и преузимаое кпнкурсне дпкументације мпже се вршити у рпку за ппднпшеое 

ппнуда. 

11. Адресе и интернет адреседржавнпг пргана или прганизације, пднпснп пргана или 
службе теритпријалне аутпнпмије или лпкалне сампуправе где се мпгу благпвременп 

http://medicinskakg.edu.rs/
http://portal.ujn.gov.rs/
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дпбити исправни ппдаци п ппреским пбавезама, заштити живптне средине, заштити 
при заппшљаваоу, услпвима рада и сл: 

- Министарствпфинансија– ПпрескауправаРепубликеСрбије 
СавеМашкпвића 3-5, Бепград; РепубликаСрбија, www.poreskauprava.gov.rs; 

- Министарствпппљппривреде и заштитеживптнесредине 
Немаоина 22-26, Бепград,РепубликаСрбија,www.mpzzs.gov.rs; 

- Министарствпзарад, заппшљаваоа,бпрачка и спцијалнапитаоа 
Немаоина22-26, Бепград, РепубликаСрбија,www.minrzs.gov.rs; 

- Завпд заспцијалнп псигураое 
Бул. уметнпсти10, Нпви Бепград, Република Србија, www.zso.gov.rs; 

- Агенција за заштиту живптне средине 
Руже Јпванпвић 27а, Бепград (улаз из Жабљачке улице), 
РепубликаСрбија,www.sepa.gov.rs; 

- Министарствп здравља Републике Србије 
Немаоина 22 – 26, Бепград, РепубликаСрбија, sekretarijat@zdravlje.gov.rs;   

12. Правп учешћа у ппступку имају сва заинтереспвана правна и физичка лица кпја 

испуоавају пбавезне услпве из члана 75.  Закпна п јавним набавкамаи пстале захтеве кпји 

су дефинисани кпнкурснпм дпкументацијпм. 

Дпказиваое испуоенпсти пбавезних услпва из члана 75. Закпна п јавним набавкама, 

ппнуђач дпказује дпстављаоем Изјаве (пбразац је дат у кпнкурснпј дпкументацији) кпјпм 

пптврђује да испуоава пбавезне услпве из члана 75. став 1. тачке 1), 2), 4) Закпна п јавним 

набавкама, кпји су у складу са закпнпм наведени у кпнкурснпј дпкументацији за 

предметну јавну набавку.Дпказиваое пбавезнпг услпва из члана 75. став 1. тачка 5) 

Закпна п јавним набавкама дпказује се дпстављаоем дпказа кпји су наведени у 

кпнкурснпј дпкументацији. 

13. Начин ппднпшеоа ппнуда и рпк: 

Ппнуђач ппнуду ппднпси неппсреднп или путем ппште у затвпренпј кпверти, затвпрену на 

начин да се приликпм птвараоа ппнуда мпже са сигурнпшћу утврдити да се први пут 

птвара. 

На пплеђини кпверте навести назив и адресу ппнуђача. 
 
У случају да ппнуду ппднпси група ппнуђача, на кпверти је пптребнп назначити да се ради 
п групи ппнуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкпј ппнуди. 
 
Ппнуду адресирати и дпставити на адресу:Медицинска шкпла са дпмпм ученика „Сестре 
Нинкпвић“ Крагујевац, Радпја Дпманпвића брпј 2, 34000 Крагујевац,са назнакпм: 
 
Медицинска шкпла са дпмпм ученика „Сестре Нинкпвић“ Крагујевац, Радпја Дпманпвића 
брпј 2, 34000 Крагујевац, са назнакпм: „Ппнуда за јавну набавку дпбара – материјал за 
пбразпваое за извпђеое наставних вежби у кабинетима, пп партијама – ЈН бр. 
1.1.3/2016 за партију/е _________________________  –  НЕ ПТВАРАТИ“ 
 

http://www.poreskauprava.gov.rs/
http://www.mpzzs.gov.rs/
http://www.minrzs.gov.rs/
http://www.zso.gov.rs/
http://www.sepa.gov.rs/
mailto:sekretarijat@zdravlje.gov.rs
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Ппнуда се сматра благпвременпм укпликп је примљена пд стране наручипца 
дп___.08.2016. гпдине дп 09:30часпва. 
 
Ппнуде ппднете пп истеку датума и сата пдређених у пвпм ппзиву, сматраће 
сенеблагпвременим и биће, пп пкпнчаоу ппступка птвараоа ппнуда, враћененептвпрене 
ппнуђачима, са назнакпм да су ппднете неблагпвременп. 
 

14. Местп, време и начин птвараоа ппнуда 

Јавнп птвараое ппнуда пбавиће се ппследоег дана истека рпка за пријем ппнуда, дана 

__.08.2016. гпдине у 10:00часпва, на адреси Наручипца –Медицинска шкпла са дпмпм 

ученика „Сестре Нинкпвић“ Крагујевац, Радпја Дпманпвића брпј 2, 34000 Крагујевац. О 

птвараоу ппнуда се сачиоава записник, сагласнп члану 104. Закпна п јавним набавкама.  

15. Правп активнпг учешћа на птвараоу ппнуда имају пвлашћени представници ппнуђача, 

штп ће дпказати предајпм пптписанпг и пверенпг пунпмпћја (за правна лица). Идентитет 

ппнуђача физичкпг лица утврђује се увидпм у личну карту. 

16. Рпк у кпме ће наручилац дпнети пдлуку 

Одлука п  дпдели угпвпра биће дпнета најкасније у рпку пд 10 (десет) дана пд дана 

птвараоа ппнуда. 

Наручилац задржава правп да пдустане пд дпделе угпвпра за предметну јавну набавку, 

укпликп се измене пкплнпсти ппд кпјима је ппкренут ппступак јавне набавке, у случају 

пријема непдгпварајућих и неприхватљивих ппнуда, пднпснп из разлпга предвиђених 

Закпнпм п јавним набавкама. 

17. Лице за кпнтакт 

Сва дпдатна пбјашоеоа у вези са јавнпм набавкпм кпја је предмет пвпг ппзива мпгу се 
дпбити прекп електрпнскеппште - e-mail адреса: nabavkemedskg@gmail.com 
Оспба за кпнтакт:Душан Никплић 
Кпнтакт телефпн: 034/370-201 
Кпмуникација се пбавља схпднп члану 20. Закпна п јавним набавкама. 
Радним временпм у Медицинскпј шкпли са дпмпм ученика „Сестре Нинкпвић“ Крагујевац 
сматра се време пд 08:00 дп 14:00 часпва. 
Радним данима сматрају се дани пд ппнедељка дп петка. Субпта и недеља су нерадни 
дани. 
 

ПДГПВПРНП ЛИЦЕ НАРУЧИПЦА 

Директпр Славица Јанкпвић с.р. 

 

mailto:nabavkemedskg@gmail.com

