РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА “7. АПРИЛ”
НОВИ САД
Ул. Bојводе Книћанина 1
Телефон: 021/6541-298
Факс: 021/6541-297
e-mail: 7april@mts.rs
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Медицинска школа „7.април“
Нови Сад, Војводе Книћанина 1
Дел.број: 05-1142/4
Датум: 26.04.2018. године
ПОЗИВ
За подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – набавка добара –
материјал за одржавање хигијене број 2/2018
1. Подаци о наручиоцу:
Назив наручиоца: Медицинска школа „7.април“ Нови Сад
Адреса: Војводе Книћанина 1, Нови Сад
Интернет страна наручиоца: www.7april.edu.rs
Е маил адреса:7april@mts.rs
Тел/факс: 021/6541-298,021/6541-297
Контакт особа: Радмила Лемајић Кишгеци, секретар школе
2. Врста наручиоца:
Установа – средње стручно образовање
Шифра делатности: 8532
Матични број: 08066868
ПИБ: 101638314
3. Врста поступка јавне набавке
Јавна набавка мале вредности –
4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника
Предмет набавке – добра – материјал за одржавање хигијене према спецификацији
која чини саставни део конкурсне документације
Шифра и назив из општег речника
- 39830000-производи за чишћење
- шифра 33760000- Тоалетна хартија, марамице, пешкири за руке и салвете
- шифра 39224000 – Метле, четке и други производи разних врста
- шифра 33760000 – Тоалетна хартија, марамице, пешкири за руке и салвете
- шифра 9200000 – Тканине од текстила и текстилни производи
5. Набавка није подељена по партијама
6. Набавка се споводи ради закључења уговора о јавној набавци мале
вредности
7. Критеријум за доделу уговора о јавној набавци
Најнижа понуђена цена
8. Начин преузимања конкурсне документације
Конкурсна документација је доступна за преузимање преко Портала јавних набавки
или интернет адресе наручиоца: http://www.7april.edu.rs/
9. Начин подношења понуда и рок:
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу
утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој
понуди.
Понуду доставити на адресу:
Медицинска школа „7.април“
Нови Сад Војводе Книћанина 1
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Са назнаком „Понуда за јавну набавку мале вредности – набавка добара – материјал
за одржавање хигијене 2/2018 – НЕ ОТВАРАТИ“
Понуда се сматра благовременом ако је примљена од стане наручиоца до 07.05.2018.
године до 10.15 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће
понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести
датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматаће се
неблаговременом.
10.Место, време и начин отварања понуда:
Јавно отварање понуда ће се обавити 07.05.2018. године са почетком у 10.30 часова
у просторијама Медицинске школе „7.април“ у Новом Саду, Војводе Книћанина 1 уз
присуство овлашћених представника понуђача.
11.Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку
отварања понуда:
Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је да поднесе
Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања
понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране
одговорног лица понуђача.
12.Рок за доношење одлуке:
Одлука ће бити донета у року од 3 дана од дана отварања понуда.
13.Комуникација у поступку:
Комуникација ће се остваривати у складу са чланом 20. Закона о јавним набавкама и
телефоном није дозвољена. Све додатне информације, појашњења и евентуалне
измене и допуне конкурсне документације објављиваће се на Порталу јавних набавки
и интернет страни наручиоца.
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