МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ‘‘7.АПРИЛ’’
Војводе Книћанина 1, Нови Сад
Број: 05-1748/1
Датум: 19.07.2019

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ‘‘7.АПРИЛ’’
Војводе Книћанина 1, Нови Сад
објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДОСТИ
НАБАВКА ДОБАРА –УРЕЂАЈИ ЗА ОПРЕМАЊЕ КАБИНЕТА
ЛАБОРАТОРИЈСКИХ ТЕХНИЧАРА -лабораторијска пећ за жарење,
лабораторијски решо, лабораторијска техничка вага, лабораторијски PH метар,
лабораторијска центрифуга ЈНMВ 7/2019

Наручилац:
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ‘‘7.АПРИЛ’’
Војводе Книћанина 1, Нови Сад
ПИБ: 101638314
МАТ.БРОЈ: 08066868
Интернет страница: www.7april.edu.rs
е – mail: 7april.sekretar@mts.rs
Врста наручиоца:
Просвета
Врста поступка јавне набавке:
Јавна набавка мале вредности- ДОБРА
Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке је набавка добара -набавка уређаји за
опремање кабинета лабораторијских техничара -лабораторијска пећ за жарење,
лабораторијски решо, лабораторијска техничка вага, лабораторијски PH метар,
лабораторијска центрифуга
Назив и ознака из општег речника: 42300000-9 - Лабораторијске пећи
42931100-2 - Лабораторијска центрифуга и прибор
38000000-5 - Лабораторијска, оптичка и прецизна опрема
39711430-2 – Решои – Лабораторијски решо
Јавна набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци
Критеријум за доделу уговора: Одлука о додели уговора у јавној набавци добара 7/2019 , донеће се применом критеријма најнижа понуђена цена
Елементи критеријума по којима ће наручилац извршити избор најповољније понуде у
ситуацији када постоје две или више понуда са једнаком ценом: Уколико две или више
понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног
понуђача који је понудио дужи рок важења понуде.
Начин преузимања конкурсне документације
Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници
наручиоца : www.7april.edu.rs
Начин подношења понуде и рок:
Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на
адресу наручиоца: Медицинска школа ‘‘7.aприл’’Војводе Книћанина 1, Нови Сад, са обавезном
назнаком на лицу коверте:"Не отварати-понуда за ЈНМВ број 7/2019, добра – уређаји за
опремање кабинета, поштом или лично у просторије наручиоца. На полеђини коверте обавезно

навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, е – маил адресу, као и име особе за
контакт.

Рок за достављање понуда је 21.08.2019.године до 09.30 часова.
Понуде које буду примљене након датума и сата одређеног за подношење понуда
сматраће се неблаговременом.
По окончању поступка отварања понуда комисија, вратиће све неблаговремено поднете понуде
понуђачима, неотворене и са назнаком да су поднете неблаговремено.
Понуде са варијантама нису дозвољене.
Место, време и начин отварања понуда:
Јавно отварање понуда обавиће се 21.08.2019. године у 10,00 часова, у просторијама Медицинска школа ‘‘7 .Април’’Војводе Книћанина 1, Нови Сад,
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:
Јавном отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача, који су дужни
да својство представника понуђача докажу предајом потписаног и овереног овлашћења
Комисији.
Рок за доношење одлуке о додели уговора:
Рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 (десет) дана од дана јавног отварања понуда.
Лице за контакт:
Секретар школе – Радмила Лемајић Кишгеци – 7april.sekretar@mts.rs
Начин на који понуђач може тражити додатне информације и појашњења :
Понуђач може, у писменом облику, на адресу Наручиоца- Медицинска школа ‘‘7
.Април’’Војводе Книћанина 1, Нови Сад, или путем е-маил-а: 7april.sekretar@mts.rs са назнаком „Додатне информације/појашњења за Комисију за јавну набавку добра – уређаји за опремање
кабинета, ЈНМВ број 7/2019“, тражити од наручиоца додатне информације или појашњење у вези
са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда. у времену од
08-13часова када је и радно време наручиоца. Захтеви који стигну после 13,00 часова сматарће се
да су стигли наредног дана када ће наручилац и потврдити пријем мејла.
Наручилац ће у року од три дана од пријема захтева, информацију објавити на Порталу јавних
набавки и својој интернет страници
Тражење додатних информација и појашњења телефонски није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке одвија се на начин уређен чл. 20. ЗЈН.
Комисија за јавне набавке ЈНМВ 7/2019

