
Медицинска школа са домом ученика „Сестре Нинковић“ Крагујевац 
 
 
 
 
На основу члана 55. став 1. тачка 2), члана 57. и члана 60. став 1. тачка 1) 

Закона о Јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, 14/15, и 

68/15) и Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке ЈН број 

1.1.8/2019, бр. 478   од  09.05.2019. године, 
 

Медицинска школа са домом ученика „Сестре Нинковић“ Крагујевац 

Објављује 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
 

У отвореном поступку јавне набавке: 
 
Набавка намирница за припремање хране, обликована по партијама, за 

потребе Медицинске школе са домом ученика „Сестре Нинковић“ 

Крагујевац, ЈН бр. 1.1.8/2019. 
 
1) Назив, адреса и интернет страница наручиоца: 
 
Медицинска школа са домом ученика „Сестре Нинковић“,  
Радоја Домановића број 2,  
34000 Крагујевац  
http://medicinskakg.edu.rs/ 

 

2) Врста наручиоца: Просвета 
 
3) Врста поступка јавне набавке: 
 

Отворени поступак јавне набавке обликоване по партијама који се 

спроводи ради закључења уговора по предметној јавној набавци. 
 
4) Врста предмета јавне набавке: Добра 
 
5) Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 

 

Предмет јавне набавке обликоване по партијама су намирнице за 

припремање исхране за потребе Медицинске школе са домом ученика 

„Сестре Нинковић“ Крагујевац. 
 
Назив и ознака из општег речника набавке: 
 

15000000 - Храна, пиће, дуван и сродни производи;  
03000000 - Пољопривредни производи, производи пољопривредних 

газдинстава, рибарства, шумарства 
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6) Број партија: 
 

Предметна јавна набавка је обликована у 9 (девет) партија. 
Партија 1 ХЛЕБ И ПЕЦИВО 
Партија 2 МЕСО И МЕСНЕ ПРЕРАЂЕВИНЕ 
Партија 3 РИБА И ПРЕРАЂЕВИНЕ ОД РИБЕ 
Партија 4 ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ ШИРОКЕ ПОТРОШЊЕ 
Партија 5 МЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ 
Партија 6 ВОЋЕ  
Партија 7     ПОВРЋЕ 
Партија 8 КОЛАЧИ 
Партија 9     КОНЗЕРВИРАНО И СМРЗНУТО ПОВРЋЕ 
  
 

Понуђач је обавезан да попуни све позиције по једној партији.  
Понуђач може поднети понуду за сваку партију посебно или за више 

партија истовремено.  
Понуђач може поднети само једну понуду – самостално или као 

заједничку са ангажовањем подизвођача или не. 

 

7) Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: 
 

Избор најповољније понуде комисија ће извршити применом критеријума 

„најнижа понуђена цена“. 
 

8) Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса 

где је конкурсна документација доступна: 
 

Конкурсну документацију понуђачи могу преузети са сајта Медицинске школе 

са домом ученика „Сестре Нинковић“ Крагујевац http://medicinskakg.edu.rs/ и 

са Портала Управе за јавне набавке http://portal.ujn.gov.rs/ . 

 

Извршење увида и преузимање конкурсне документације могу учинити 

заинтересована лица у просторијама Медицинске школе са домом 

ученика „Сестре Нинковић“ Крагујевац, Радоја Домановића број 2, 

Крагујевац, уз предходну најаву и усаглашен договор са лицем за контакт. 

 

9) Начин подношења понуде и рок: 
 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти, 

затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити 

да се први пут отвара. На коверти назначити за коју се партију понуда подноси. 

 

На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача. 
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У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 

ради о групи понуђача и навести назив и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

 

Понуду адресирати и доставити на адресу:  
Медицинска школа са домом ученика „Сестре Нинковић“ Крагујевац, Радоја 

Домановића број 2, 34000 Крагујевац, са назнаком: „Понуда за јавну набавку добара 

– намирнице за припремање хране ЈН бр. 1.1.8/2018 за партију/е  
_____________________________________ – НЕ ОТВАРАТИ“  
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до  

13.06.2019. године до 14:00 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. 

 

1) Право на учешће у отвореном поступку 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. 
 
2) Место, време и начин отварања понуда: 
 

Јавно отварање понуда ће се обавити након истека рока за подношење 

понуда, дана 13.06.2019. године са почетком у 14:30 часова на адреси 

наручиоца – Медицинска школа са домом ученика „Сестре Нинковић“ 

Крагујевац, Радоја Домановића број 2, 34000 Крагујевац. 
 

3) Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку 

отварања понуда: 
 

Отварању понуда може присуствовати свако заинтересовано лице, а у 

поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени 

представници понуђача који су дужни да пре почетка отварања понуда 

комисија за јавну набавку поднесу овлашћење, потписано и оверено (за 

правна лица), за активно учешће у поступку отварања понуда. Идентитет 

понуђача физичког лица утврђује се увидом у личну карту. 
 

4) Рок за доношење одлуке од стране наручиоца: 
 

Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 (двадесетпет) дана од 

дана отварања понуда. 
 

Наручилац задржава право да одустане од доделе уговора за предметну јавну 

набавку, уколико дође до измене околности под којима је покренут поступак 

јавне набавке, у случају пријема неодговарајућих и неприхватљивих понуда, 

односно из разлога предвиђених Законом о јавним набавкама. 
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5) Лице за контакт: 
 

Сва додатна објашњења у вези са јавном набавком која је предмет овог 

позива могу се добити преко електронске поште - e-mail адреса: 

medskg@ptt.rs Особа за контакт: Мира Миловановић  
Контак телефон: 034/370-201  
Комуникација се обавља сходно члану 20. Закона о јавним набавкама.  
Радним временом у Медицинској школи са домом ученика „Сестре 

Нинковић“ Крагујевац сматра се време од 08:00 до 14:00 часова. 
 
 
 
 

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ НАРУЧИОЦА 
 

Директор Владимир Јакшић 
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