Број: 03- 14387
Датум: 02.12.2016. године
На основу одредбе члана 39. став 5., члана 55. став 1. тачка 2), члана 57. став 1. и члана 60. став
1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр.124/2012, 14/2015) и Одлуке
о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 01-13537 од 16.11.2016. године,
Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу
oбјављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Понуде морају да се припреме и поднесу у складу са Конкурсном документацијом и Позивом за
подношењем понуда.
1. Назив наручиоца: Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу
Ареса наручиоца: улица Светозара Марковића број 69.
Интернет страница наручиоца: www.medf.kg.ac.rs
2. Врста наручиоца: Просвета.
3. Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности.
4. За добра и услуге, опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника
набавке
Врста предмета: Набавка добара.
Предмет јавне набавке: „Канцеларијски материјал“ бр. набавке ЈНМВ. 14-2016
Назив и ознака из општег речника набавке: 30190000
5. Број партија, уколико се предмет набавке обликује у више партија: Ова јавна набавка
мале вредности обликована је у пет партијама и то:
- Партија један – Ситан канцеларијски материјал
- Партија два – Папир
- Партија три – Twill папир
- Партија четири- Компакт дискови
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6. Напомена ако је уговор о јавној набавци резервисан за установе, организације или
приовредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и
запошљавање инвалидних лица: Ова јавна набавка није резервисана за установе,
организације или привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију
и запошљавање инвалидних лица.
7. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: Критеријум за доделу уговора је
најнижа понуђена цена по партији.
У случају исте понуђене цене, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који има
краћи рок испоруке. У случају истог рока испоруке биће изабрана понуда оног понуђача која је
пре предата на писарницу Факултета медицинских наука, Универзитета у Крагујевцу.
8. Начин преузимања конкурсне документације и интернет страница где је конкурсна
документација доступна: Заинтересована лица могу преузети Конкурсну документацију са
интернет станице наручиоца www.medf.kg.ac.rs и са интернет странице Портала јавних набавки.
9. Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби
територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити
исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при
запошљавању, условима рада и сл. а који су везани за извршење уговора о јавној набавци
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и
привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у
Министарсву енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарсву рада,
запошљавања и социјалне политике.
10. Рок за подношење понуде и начин подношења понуда: Рок за достављање понуда је
12.12.2016. године. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране
Наручиоца до 12.12.2016. године до 12:00 часова, без обзира на начин на које су послате.
Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком: Понуда за набавку „Канцеаријски
материјал“ ЈНМВ бр. 14-2016 - НЕ ОТВАРАТИ, на адресу: Универзитет у Крагујевцу
Факултет медицинских наука, ул. Светозара Марковића број 69. 34000 Крагујевац, или лично
преко Писарнице. На полеђини коверте обавезно навести назив и адресу понуђача, број
телефона, име и презиме лица за контакт.
11. Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда је јавно. Понуде ће се
отворити одмах, по истеку рока за подношење понуда, то јест у 12:15 часова дана 12.12.2016.
године. Отварање понуда ће се обавити у просторијама наручиоца Факултет медицинских
наука Универзитета у Крагујевцу, ул. Светозара Марковића број 69, у канцеларији број 10.
12. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања
понуда: Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. У
поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача.
Представници понуђача дужни се да пре отварања понуда Комисији за јавни набавку поднесу
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пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда, које гласи на особу која присуствује
отварању понуда.
13. Рок за доношење одлуке о додели уговора: Одлука о додели уговора биће донета у року
од 10 дана од дана отварања понуда.
Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне услове
предвиђене чланом 75. Закона о јавним набавкама, као и додатне услове из члана 76. Закона о
јавним набавкама у погледу пословног капацитета, који су ближе одређени Конкурсном
документацијом
Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе, изјаву о испуњености услова за учешће у
складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из Конкурсне документације.
14. Лице за контакт: Неда Радивојчевић, e- mail: neda@medf.kg.ac.rs
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