Медицинска школа у Ћуприји, ул. Раде Кончара бр.3. Ћуприја, на основу члана 60. став 1.
тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр.124/2012,
14/2015 и 68/2015), дана 07.11.2018 године, објављује:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у поступку јавне набавке мале вредности број 5/18
радови на реконструкцији мокрог чвора у фискултурној сали Медицинске школе у Ћуприји
Назив, адреса и интернет страница Наручиоца:Медицинска школа у Ћуприји, ул.
Раде Кончара бр.3. 35230 Ћуприја,
Врста наручиоца: Установа
Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности,
Врста предмета јавне набавке: Радови
Природа и обим добара и основна обележја добара: Предмет јавне набавке су радови
на реконструкцији мокрог чвора у фискултурној сали Медицинске школе у Ћуприји
Место извршења јавне набавке: Ћуприја
Ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника
набавке: (45450000 - остали грађевински радови.)
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
Јавна набавка није обликована по партијама.
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је
конкурсна документација доступна: Конкурсна документација је доступна на Порталу
јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs и на сајту школе medicinskaskola.cuprija.edu.rs
Подаци о надлежним органима где се могу благовремено добити исправни подаци
о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима
рада и сл: Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства
финансија, www.mfin.gov.rs
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне
средине www.sepa.gov.rs и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине,
www.merz.gov.rs
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству
рада, запошљавања и социјалне политике, www.minrzs.gov.rs
Начин подношења понуде и рок: Понуде се достављају лично или путем поште, на
адресу Наручиоца – Медицинска школа у Ћуприји, ул. Раде Кончара бр.3. 35230 Ћуприја,
сваког радног дана од 08 до 14 часова и морају се налазити у затвореној коверти са назнаком - Понуда за ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 5/18 – радови на реконструкцији мокрог чвора
( НЕ ОТВАРАТИ ).
Понуђач је дужан да на полеђини коверте или на кутији наведе назив, адресу, телефон и
контакт особу. 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.
Крајњи рок за подношење понуда је 15.11.2018. године, до 12,00 часова.
Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће 15. новембра
2018. године у 12:30 часова у просторијама - Медицинске школе у Ћуприји, ул. Раде Кончара
бр.3., 35230 Ћуприја, уз присуство овлашћених представника понуђача ( уколико су
заинтересовани)

Поступак отварања понуда спроводи Комисија образована решењем Наручиоца.
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања
понуда: Представници понуђача који присуствују јавном отварању понуда, морају да доставе
Комисији заведено и оверено овлашћење за учешће у поступку отварања понуда, у
противном наступају као јавност и не могу предузимати активне радње у поступку
(потписивање записника, истицање приговора и др)
Рок за доношење одлуке: Наручилац ће одлуку о додели уговора о јавној набавци
донети у року до 15 дана од дана јавног отварања понуда.
Лица за контакт:
Лице за контакт која ће пружати додатне информације у вези тендерске документације
је Марија Мандић, дипл.правник, телефон 035/8470-030, у периоду од 09,00 - 14,00 часова.

