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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД 

Хајдук Вељкова 3 

Нови Сад 

 

Објављује 

 

ПОЗИВ 

за подношење понуда у отвореном поступку 

набавка потрошног материјала и ситних апарата за одржавање 

зграде, лед светиљки, амстронг плафона и осталог материјала за 

потребе Медицинског факултета  Нови Сад 

 

број 3/2020 

 

Наручилац: Универзитет у Новом Саду Медицински факултет Нови Сад, 

Хајдук Вељкова 3, Нови Сад, интернет страница www.medical.uns.ac.rs  

Врста наручиоца: просвета  

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак 

Предмет јавне набавке број 3/2020- набавка потрошног материјала и 

ситних апарата за одржавање зграде, лед светиљки, амстронг плафона и 

осталог материјала за потребе  Медицинског факултета Нови Сад 

Ознака из општег речника набавке : 44512000-2 разни ручни алати, 44115210-

4-водоинсталатерски материјал и 31680000-6-електрични материјал и прибор  

Предмет набавке није обликован по партијама 

Избор најповољниоје понуде ће се извршити применом критеријума 

„најнижа понуђена цена“ 

 

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


 

Конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки и на 

интернет страници  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 социјалне политике 

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 ,адресу понуђача и 

контакт телефон 

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 Нови Сад, 

Хајдук Вељкова 3 , 21000 Нови Сад са назнаком : „Понуда за јавну набавку 

добара -број 3/2020-набавка потрошног материјала и ситних алата за 

одржавање зграде, лед светиљки, амстронг плафона и осталог материјала 

за потребе  Медицинског факултета Нови Сад – не отварати“   

  Понуда ће се сматрати благовременом уколико је примљена од стране 

наручиоца најкасније 30 дана од дана објављивања позива на Порталу јавних 

набавки до 09:00 часова односно 14.01.2020. године 

 Јавно отварање ће се спровести у просторијама наручиоца истог дана у 

10 часова 

  

 

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


 

 

 

 

 У поступку отварања понуда могу учествовати само овлашћени 

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

или возачка дозвола) који морају дати комисији како би доказали свој 

идентитет. 

 Законским заступницима понуђача није неопходно посебно овлашћење 

за учешће у поступку а предстваници понушача који учествују у поступку 

јавног отварања понуда а нису законски заступници понуђача обавезни су да, 

поред личног документа , поднесу овлашћење за учешће у поступку, које 

мора да буде потписано од стране овлашћеног лица понуђача и оверено 

печатом. 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 20 дана, од дана 

отварања. 

Лице за контакт: Владимир Шкварок                               ,                                                             

e mail: tendermf@uns.ac.rs 


