
Медицинска школа са домом ученика „Сестре Нинковић“ 

Радоја Домановића 2 

34 000 Крагујевац 

  Дел.бр.83  од  23.02.2016 год.      

 

                                                                                     Јавна набавка број:1/2016 

На основу члана 55, 57. и 60. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 

124/12 , 14/2015,68/15),  

                   Медицинска школа са домом ученика „Сестре Нинковић“  

Радоја Домановића 2 

34 000 Крагујевац 

 

објављује 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

у поступку јавне набавке мале вредности 

 

Назив наручиоца: " Медицинска школа са домом ученика „Сестре Нинковић 

Адреса: Радоја Домановића 2 

Врста поступка јавне набавке:Јавна набавка мале вредности. 

Број јавне набавке:1/2016 

Врста предмет јавне набавке:добра 

Предмет јавне набавке:СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ/ 

Назив и ознака из општег речника набавке: Производи за чишћење 39830000 

Контакт      medskg@ptt.rs 

Конкурсну документацију можете преузети у електронском формату на 

интернет страници наручиоца http:/www.mеdicinsкакг.еду.рс./ и Потралу 

јавних набавки, интернет адреса:http:/www.portal.ujn.gov.rs/ 

 

1.Критеријум за оцену понуда:најнижа понуђена цена. 

2.Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако испуњава Обавезне услове 

из члана 75  и. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12, 

14/2015,68/15), и услове предвиђене у конкурсној документацији. 

3.Понуђач подноси понуду у затвореној коверти , затворену на начин да се приликом 

отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, непосредно или 

путем поште на адресу Медицинска школа са домом ученика „Сестре Нинковић“ , Радоја 

Домановића 2. 34 000 Крагујевац, са назнаком"Понуда за јавну набавку бр. 1/2016"-

СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ , НЕ ОТВАРАТИ. На полеђини коверте 

(пошиљке) треба навести назив и адресу понуђача. 

Понуда се сматра благовременом ако је наручилац исту примио до  04.03.2016 год. до 

10  часова. 

Неблаговременом понудом ће се сматрати она коју је наручилац примио након истека 

рока за подношење понуда.Неблаговремене понуде комисија за јавну набавку , по 

окончању поступка отваарања понуда, вратиће неотворену понуђачу са назнаком да су 

поднете неблаговремено. 



4.Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда, дана 

04.03.2016 године у 10  часова и 15 минута  у просторијама Медицинске школе  , 

Радоја Домановића 2 . у Крагујевцу. 
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.У поступку отварања понуда 

активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача.Представник је дужан да достави уредно 

оверено овлашћење за учествовање у отварању понуда. 

5. ) Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде: Одлука о избору најповољније понуде 

биће донета у року од 8 дана  од дана отварања понуда. 

 Рок за закључење уговора: Уговор ће бити закључен у року од 8 дана од дана када се стекну 

законски услови. 

6.Сву комуникацију можете остварити на адреси medskg@ptt.rs 

 

 


