
ПOНЕДЕЉАК, 23.02.2015.ГПДИНЕ 

ППЗИВ ЗА ППДНПШЕОЕ ППНУДЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНПСТИ ПБЛИКПВАНЕ ПП 

ПАРТИЈАМА: МАТЕРИЈАЛ ЗА ПБРАЗПВАОЕ   

МЕДИЦИНСКА ШКПЛА У КРАЉЕВУ 

На пснпву чл. 39.став 5. Закпна п јавним набавкама ( „Сл.гласник РС“ бр.124/12) Медицинска шкпла 

у Краљеву, Дпситејева бр.46Г 

Пбјављује 

ППЗИВ 

ЗА ППДНПШЕОЕ ППНУДЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНПСТИ ПБЛИКПВАНЕ ПП 
ПАРТИЈАМА- ДПБРА- МАТЕРИЈАЛ ЗА ПБРАЗПВАОЕ:  
ПАРТИЈА 1: ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ЗУБНИ ТЕХНИЧАР 
ПАРТИЈА 2: ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ФАРМАЦЕУТСКИТЕХНИЧАР 
ПАРТИЈА 3: ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ МЕДИЦИНСКА СЕСТРА- ТЕХНИЧАР 
ПАРТИЈА 4: ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ КОЗМЕТИЧКИ ТЕХНИЧАР 
 

1. Назив, адреса и  интернет страница Наручиоца: Медицинска школа , ул.Доситејева бр.46. 
Краљево     www.medinkv.edu.rs, тел.036/382-548 

2. Врста поступка јавне набвке: предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне 
набавке мале вредности обликоване по партијама, ЈН МВ бр.1/2015, у складу са 
Законом о јавним набавкама ( „Сл.гласник РС“ бр.124/12) и ппдзакпнским актима кпјима 
се уређују јавне набавке ради закључеоа угпвпра п јавнпј набавци 

3. Врста предмета јавне набавке: добра, опис предмета јавне набавке: материјал за 
образовање, назив из општег речника набавке: 33000000 - Медицинска опрема, 
фармацеутски производи и производи за личну негу 

4. Јавна набавка је обликована по партијама ( 4 партије)  
5. Не спроводи се резервисана јавна набавка 
6. Не спроводи се електронска лицитација 
7. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: најнижа понуђена цена 
8. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је 

конкурсна документација доступна: конкурсна документација може да се преузме 
лично уз овлашћење без накнаде у просторијама наручиоца на адреси: 
Медицинска школа, ул. Доситејева бр.46Г Краљево од 9,00 до 14,00 часова, или на 
Порталу Управе за јавне набавке и на интернет страници наручиоца 
www.medinkv.edu.rs 

9. Начин подношења понуда и рок за подношење понуда:понуде се припремају и 
подносе у складу са конкурсном документацијом и позивом за подношење понуда. 
Понуђач подноси понуду до 05.03.2015.године до 12,00часова, односно у року од 
10 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу Управе за 
јавне набавке, и то: личним подношењем или путем поште на адресу: : Медицинска 
школа , ул.Доситејева бр.46. Краљево, са назнаком: „Понуда за јавну набавку мале 
вредности обликоване по партијама- материјал за образовање, ЈН МВ бр.1/2015- 
партија____________-НЕ ОТВАРАТИ“, 

10. На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача. Понуде се достављају у 
затвореној коверти, на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 
утврдити да се први пут отвара. 
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11. Место, време и начин отварања понуда: јавно отварање понуда одржаће се 
последњег дана рока за подношење понуда, односно 05.03.2015.године, у 12,30 
часова у просторији директора  Школе на адреси: Медицинска школа , ул.Доситејева 
бр.46. Краљево     

12. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања 
понуда: у отварању понуда могу учествовати опуномоћени представници понуђача. 
Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача који ће 
присуствовати поступку отварања понуда дужни су да наручиоцу предају писмена 
пуномоћја. Овлашћење мора да буде заведено код понуђача, оверено печатом и 
потписано од стране одговорног лица понуђача. 

13. Рок за доношење одлуке: у оквирном року од 10 дана од дана отварања понуда 
14. Лице за контакт Снежана Чемерикић, e-mail: officemskv@tron.rs 

 
 

 

 

 

                                                                                           Директпр шкпле 

                                                                                         _____________________ 

                                                                                       Биљана Бпјанић 


