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Факултет  медицинских  наука 
Универзитета  у  Крагујевцу 
ул.  Светозара  Марковића бр. 69 
К р а г у ј е в а ц 
Број : 03-14352 
Датум: 02.12.2016. године 
www.medf.kg.ac.rs 
 
 
На основу одредбе члана 55. став 1. тачка 2), члана 57. став 1.  и члана 60. став 1. тачка 
2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/2015 и 68/2015) и 
Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 01-14230  од 01.12.2016. године. 
 
објављује  
 
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 
Врста наручиоца: Просвета.  
 
Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности број 18/1-2016. 
 
Врста предмета набавке: Добра. 

 
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 
 
-„Рачунари, рачунарска опрема,  резервни делови за рачунаре, видео бимови, телевизори 
и друга техника“ 

 
-Назив и ознака из општег речника:  
30213000- Персонални рачунари 
30230000- Рачунарска опрема 
 
Предмет јавне набавке је обликован по партијама.  
 
Право учешћа имају понуђачи који испуњавају обавезне услове за учешће у поступку 
предвиђене Законом о јавним набавкама (члан 75.), а испуњеност услова се доказује 
достављањем доказа у складу са Конкурсном документацијом. 
 
Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са 
подизвођачем/ подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду. 
 
Подаци о пореским обавезама могу се добити у Пореској управи, Министарство 
финансија. 
 
Подаци о заштити животне средине могу се добити код Агенције за заштиту животне 
средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.  
 
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству 
рада, запошљавања и социјалне политике. 
 
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена по партији. 
 
Конкурсна документација се може преузети електронским путем са Портала јавних 
набавки, као и са интернет странице наручиоца www.medf.kg.ac.rs. 
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Понуде се могу поднети непосредно на писарницу Факултета која се налази на адреси 
ул. Светозара Марковића бр. 69. 34000 Крагујевац, или путем поште на адресу „Факултет 
медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, улица Светозара Марковића број 69. 
34000 Крагујевац. Уколико понуђач понуду подноси путем поште мора да обезбеди да 
иста буде примљена од стране наручиоца до датума и часа који је одређен у овом 
позиву.  
 
Понуде се достављају у писаном облику на српском језику у затвореној коверти или 
кутији, на начин да се приликом отварања понуде може констатовати да се први пут 
отвара. Коверат или кутија са понудом на предњој страни мора имати писани текст            
„Понуда за јавну набавку мале вредности- Рачунари, рачунарска опрема,  резервни 
делови за рачунаре, видео бимови, телевизори и друга техника број 18/1-2016“– НЕ 
ОТВАРАТИ. На полеђини уписати назив, број телефона и адресу понуђача.  
 
Рок за подношење понуде истиче 12.12.2016. године до 10:00 часова. 
 
Јавно отварање понуда обавиће се истог дана 12.12.2016. године у 10:15 часова, у 
просторијама Наручиоца у улици Светозара Марковића број 69. 34000 Крагујевац, у 
канцеларији број 10. 
 
Представник Понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је поднети Комисији за 
јавну набавку писано овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, заведено 
и оверено код подносиоца понуде. 
  
Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда. 
 
Све додатне информације могу се добити од особе за контакт:  
 
Жарко Филиповић 
email: zarko@medf.kg.ac.rs 
 
 
 


