ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Назив наручиоца : Медицинска школа "Београд"
Адреса наручиоца : ул. Делиградска бр.31, 11000 Београд
Интернет страница наручиоца : www.medicinskaskola.edu.rs
Врста наручиоца : просвета
Врста поступка јавне набавке : Поступак јавне набавке мале вредности
Опис предмета јавне набавке и назив и ознака из општег речника : Канцеларијски материјал – канцеларијски
материјал од хартије и други артикли 30199000-0
Критеријум,елементи критеријума за доделу уговора : најнижа понуђена цена
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да наведе у обрасцу проценат укупне вредности
набавке који ће поверити подизвођачу а који не може бити већи од 50% , као и део предмета набавке који ће
извршити преко подизвођача. Понуђач је дужан да у обрасцу наведе назив и седиште понуђача уколико ће
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација
доступна :
Конкурсна документација може се преузети на адреси наручиоца :
Медицинска школа "Београд", ул.Делиградска бр.31, 11000 Београд
Иста је доступна на интернет адреси : www.medicinskaskola.edu.rs , као и на Порталу јавних набавки Управе
за јавне набавке.
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде :
Понуђач подноси понуду непосредно или путем поште. Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут
отвара, на адресу :
Медицинска школа "Београд", ул.Делиградска бр.31, 11000 Београд - са назнаком : "НЕ ОТВАРАТИ"
Понуда за јавну набавку Ред.бр.1.1.1/2018 - Канцеларијски материјал за потребе Медицинске школе "Београд".
На полеђини коверте, уписује се: назив, адреса понуђача и контакт телефон
Рок за подношење понуда је до 13.04.2018. године, до 14,00 часова.
Благовременом ће се сматрати све понуде које су примљене од стране наручиоца на адреси :
Медицинска школа "Београд", ул.Делиградска бр.31, 11000 Београд, најкасније последњег дана наведеног рока,
до 14,00 часова у просторијама Наручиоца.
Место, време и начин отварања понуда :
Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати одмах, по истеку рока за подношење понуда, то јест дана
13.04.2018. године у 14,30 часова. Отварање понуда ће се обавити у просторијама секретара Медицинске школе
"Београд" у Београду, ул.Делиградска бр.31.
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда :
Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица.
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача.
Представници понуђача, уколико се ради о лицима која нису регистрована као овлашћена лица у
Агенцији за привредне регистре, како би активно учествовали у отварању понуда, морају имати
уредно овлашћење које ће предати секретару Школе.
Рок за доношење Одлуке : 8 (осам) дана од дана отварања понуда.
Лице за контакт : Дипл.правник Жарко Вукићевић; Тел: 011/2684-585
КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Београд
30.03.2018.год.

1.Дипл.правник Жарко Вукићевић, с.р. – председник_______________
2. Горан Симић, с.р. – члан_____________________________________
3. Зоран Даниловић, с.р. – члан_________________________________

