
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

у поступку јавне набавке мале вредности 27/2020 – добра – НАБАВКА ЗАШТИТНИХ 

ЗАВЕСА ЗА ПРОЗОРЕ  ЗА ПОТРЕБЕ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА НОВИ САД 
 

 

    Наручилац: Универзитет у Новом Саду, Медицински факултет Нови Сад 

Адреса: Хајдук Вељкова 3, 21000 Нови Сад  

Интернет страница: www.medical.uns.ac.rs  

Врста наручиоца: просвета 

Врста попступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности. 

За добра и услуге, опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке; 

За радове природа и обим радова и основна обележја радова,место извршења радова, 

ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника 

набавке;- Предмет јавне набавке број 27/2020-  ДОБРА – НАБАВКА ЗАШТИТНИХ 

ЗАВЕСА ЗА ПРОЗОРЕ ЗА ПОТРЕБЕ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА НОВИ САД 

 

Ознака из општег речника набавке: 39515000 – завесе, драперије, застори и платнене 

ролетне  

Број партија, уколико се предмет набавке обликује у више партија; предмет набавке 

није обликован по партијама. 

Посебна напомена ако је уговор о јавној набавци резервисан за установе, 

организације или  привредне субјектеза радно оспособљавање, професионалну 

рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица; 

     У случају преговарачког поступка разлог за примену и основ из закона; 

 Ако се закључује оквирни споразум, време трајања оквирног споразума; 

 У случају подношења електронске понуде, примене електронске лицицтације или 

система динамичке набавке – основни подаци о информационом систему наручиоца и 

неопходним техничким условима за учешће; 

У случају примене система динамичке набавке рок трајања система ; 

У случају обавезе подношења понуде са подизвођачем проценат вредности набавке 

који се извршава преко подизвођача; 

Избор најповољније понуде че се извршити применом критеријума  „ најнижа 

понуђена цена “ 

 

Конкурсна докуменатција је доступна на Порталу јавних набавки и на адреси: 

www.medical.uns.ac.rs 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства 

финансија и привреде и надлежним органима локалне самоуправе. Подаци о заштити 

животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у 

Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. Подаци о заштити при 

запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада , запошљавања и 

условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне 

политике. 

http://www.medical.uns.ac.rs/


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: Медицински факултет, Хајдук Вељкова 3, 21000 

Нови Сад, са назнаком: ,, ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ЗАШТИТНИХ ЗАВЕСА ЗА ПРОЗОРЕ 

ЗА ПОТРЕБЕ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА“ – број 27/2020- НЕ ОТВАРАТИ“. 

 Понуда ће се сматрати благовременом уколико је примљена од стране наручиоца 

најкасније  до  дана 19.08.2020. године до 10 часова. 

Јавно отварање понуда че се спровести у просторијама Наручиоца на првом 

спрату истог дана у 11 часова.  

У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени 

представници понуђача, уз неки лични документ (лична карта, путна исправа или 

возачка дозвола) морају дати на увид Комисији како би доказали свој идентитет.  

 

Законским заступницима понуђача није неопходно посебно овлашћење за 

учешће у поступку а представници понуђача који учествују у поступку а нису законски 

заступници понуђача обавезни су да,поред личног документа, поднесу овлачћење за 

учешће у поступку,  које мора да буде потписано од стране овлашћеног лица понуђача 

и оверено печатом, као и да садржи број и датум.  Уколико је овлашћење потписало 

лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је 

доставити и овлашћење за потписивање за то лице, потписано од стране лица које је 

уписано у регистар као лице овлашћено за заступање. 

 

Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда. 

 

Контакт : Лазар Чолић 

Е - маил адреса : tendermf@uns.ac.rs 

 

 

 

 


